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rensalmen molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajau-
tuu Haapaniemenkadun eteläpuolelle ja Kruununhaan puolella
Kirjantyöntekijänkadun eteläreunaan.
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TIIVISTELMÄ

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
alueita Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa: Opetus-
hallituksen korttelia sekä katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten,
Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa Siltavuorensalmen ym-
päristössä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden
Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskus-
taa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa,
sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakenta-
malla.

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön
uutta laadukasta, monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoit-
teena on vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä, vetovoimai-
suutta sekä sen asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta.

Alueelle on suunniteltu uusi raitiotieyhteys Hakaniemenrantaan,
Hakaniemensillan uusi linjaus, uutta julkista rantaa sekä kolme
uutta asuinkerrostalojen korttelia. Tonttitehokkuus on keskimäärin
et=4,15. Uutta asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimiti-
lakerrosalaa on 6 300 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 1250.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6927), jonka mukaan Hakaniemen alueen kävelyn ja pyö-
räilyn yhteydet sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset parane-
vat. Autoliikenteen osalta ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Haka-
niemen sillan ramppijärjestelyt poistetaan ja uusi silta kytkeytyy
katuverkkoon tasoristeyksin Siltavuorensalmen molemmin puolin.

Kaavaratkaisu toteuttaa kortteleiden 11209 ja 10397 osalta lauta-
kunnalle 2.4.2019 esiteltävien alueellisen ja markkinaehtoisen py-
säköintijärjestelmän periaatteita.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een liikenteelliset yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja
ympäristön virkistysmahdollisuudet paranevat. Alueen kaupunki-
kuva muuttuu rakennetummaksi ja palvelutaso paranee täyden-
nysrakentamisen myötä. Toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen
alueen roolia osana keskusta-aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet lukuun ottamatta Opetushalli-
tuksen korttelialuetta. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloit-
teesta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on Hakaniemen ympäristön liiken-
neyhteyksien parantaminen ja selkiyttäminen. Tavoitteena on
mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotie Nihdin suunnasta Hakanie-
menrannan kautta kohti keskustaa. Uusi Hakaniemensilta mah-
dollistaa ajoneuvoliikenteen yhteydet Sörnäisten rantatien ja Ha-
kaniemenrannan välillä ilman ramppijärjestelyjä. Lisäksi silta mah-
dollistaa jalankulkuyhteydet Siltavuorensalmen rantojen välillä.

Tavoitteena on Helsingin yleiskaavan (2016) mukaisen täyden-
nysrakentamisen mahdollistaminen raideliikenteen solmupistei-
den ympäristössä. Liikennealueilta vapautuvat alueet sekä ranto-
jen täytöt mahdollistavat alueen kaupunkirakenneteen tiivistämi-
sen. Rakentamalla Hakaniemensillan nykyiset ramppialueet sekä
Hakaniemenrantaan kortteleita, on mahdollista kytkeä Merihaka
osaksi Hakaniemen ympäristön kaupunkirakennetta. Tavoitteena
on alueen täydennysrakentaminen siten, että Hakaniemi liittyy
kaupunkirakenteellisesti osaksi keskustaa. Rakentaminen sovite-
taan alueen kaupunkikuvaan keskeisimmät näkymät, yhteydet ja
ominaispiirteet huomioiden.

Kaavaratkaisun keskeisimpiä tavoitteita on mahdollistaa Siltavuo-
rensalmen molemmin puolin uutta julkista rantaa. Alueen virkistys-
alueita laajennetaan ja meren läheisyyttä korostetaan. Siltavuo-
rensalmen rantavyöhykkeestä (Signe Branderin terassi, Meri-
haanpuisto ja Kirjanpuisto) muodostuu uutta tilaa rannassa olei-
luun sekä kivijalkaliiketilaa alueen palveluille.

Kaavaratkaisu tukee Helsingin merellisen strategian toteutumista.
Hakaniemensillan uusi alituskorkeus on 5,0 metriä nykyisestä
keskivedenpinnasta, joka mahdollistaa yleiskaavan tavoitteiden
mukaisen vesireittiliikenteen Hakaniementorin joukkoliikenteen
yhteyteen. Vesiliikenteen yrittäjien sekä saariston huollon toimin-
taedellytyksiä parannetaan.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen kunnallistekni-
set uudistukset sekä varautua ilmastonmuutoksen myötä yleisty-
vien rankkasateiden sekä meritulvien torjumiseen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa, parannetaan
liikkumisen sujuvuutta ja kestävien kulkumuotojen osuutta sekä
kehitetään keskustan elinvoimaisuutta.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 223 883 m2.

Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 63 850 k-m²,
josta uutta asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimitila-
kerrosalaa on 6 300 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 1250.

Keskimääräinen tonttitehokkuus on et=4,15.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen historia, nykytilanne, maisema ja rakennettu ympäristö

1700- luvun puolivälistä lähtien salmen pohjoispuoliselle alueelle
syntyi teollisuutta. Sitä ennen alue oli ollut laidun- ja viljelyaluetta.
Teollistuminen jatkui Venäjän vallan aikana ja sitä vauhditti pää-
kaupungin jälleenrakentaminen. 1820-luvulla teollinen toiminta hil-
jeni. Teollisuuslaitosten jäljiltä autioituneet alueet palstoitettiin
vuoteen 1845 mennessä huvilatiloiksi. 1850-luvun jälkeen alue
muuttui jälleen vähitellen teollisuuden käyttöön.

Fiskarsin konepaja (myöhemmin J. D. Stenberg ja Pojat) Hakaniemenrannassa
kuvattuna Siltavuorelta 1860-luvun puolivälissä. Taustalla näkyy tulevan Tork-
kelinmäen alueen vielä rakentamatonta kallioista maastoa. Kuva: Carl Adolf
Hårdh. Helsingin kaupunginmuseo.

Hakaniemen entinen konepajakortteli (Hakaniemenrannassa) jär-
jestettiin 1930-luvulla kokonaan uudelleen. Alue jaettiin kolmeen
osaan, joista kahteen rakennettiin asuinkerrostaloja 1930-luvun
lopulla ja 1940-luvun alussa. Kolmas, Hakaniementorin reunassa
oleva tontti jäi rakentamattomaksi. Siltasaareen rakennettiin 1950-
luvun puolivälistä lähtien runsaasti liike- ja virastotaloja. Siltavuo-
rensalmen maisemaan vaikuttivat erityisesti vuonna 1952 raken-
tunut Pitkänsillanranta 3, vuonna 1973 rakentunut, 2000-luvulla
uudistettu, Hakaniemenkatu 2:n virastotalo sekä vuonna 1986 ra-
kennettu hotelli (John Stenbergin ranta 4).
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Siltavuorensalmen rantaviiva on muokkautunut, luonnontilaisesta, 1800-luvun
muodostaan rakentamisen myötä.  Helsingin kaupunki.

Kaavakartta vuodelta 1937. Rantaviiva on vähitellen rakentunut lähelle nykyistä
hahmoaan, Hakaniementori hahmottuu ja Siltavuorenranta on leventynyt kohti
pohjoista.  Helsingin kaupunki.

Itärannan edustalla ollut pieni Pannukakun saari peittyi täytemaan
alle alueen teollisen rakentamisen myötä. Saarella sijainneet
Kone ja Silta Oy:n konepajarakennukset purettiin Merihaan raken-
tamisen tieltä. Alue siirtyi Wärtsilä Oy:ltä Hakalle, joka käynnisti
Merihaan suunnittelun vuonna 1968. Asemakaava hyväksyttiin
vuonna 1969 ja rakentaminen alkoi helmikuussa 1972. Merihaan
tuntumassa oleva Hakaniemen silta rakennettiin vuonna 1961 pal-
velemaan idästä saapuvaa autoliikennettä.
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Merihaka ja Hakaniemen silta kuvattuna etelästä vuonna 1976. Kuva: Sky-Foto
Möller. Helsingin kaupunginmuseo.

Alueen rakennuskannan rakennusvuodet. Helsingin kaupunki 2016.

Kaava-alueen ympäristössä on useita Museoviraston RKY-2009
kohdeluettelon arvokkaaksi rakennetuiksi kulttuuriympäristökoh-
teiksi luokiteltuja kokonaisuuksia: suunnittelualueen eteläpuolella
sijaitsee osa Helsingin yliopistorakennukset (keskustakampus) ko-
konaisuutta. Alueen pohjoispuolelle sijoittuu Osuusliikkeiden ja te-
ollisuuden Sörnäinen. Etäämmälle sijoittuvat vielä Kaisaniemen-
puisto ja kasvitieteellinen puutarha sekä Finlandia-talo, Kaupun-
ginteatteri ja Kulttuuritalo -kokonaisuuden osa.

Suunnittelualue on vanhaa täyttömaata ja maisema on rakennet-
tua. Alueen rakennuskannan vanhimmat osat ovat 1900-luvun
alusta, nykyisen muotonsa alueen korttelirakenne on saanut
1900-luvun puolivälin jälkeen. Uusimmat osat alueen rakennuk-
sista ovat 1960 70-luvuilta, jonka jälkeen alueella on tapahtunut
hyvin vähän muutoksia.
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Hakaniementori on itäisen kantakaupungin liikenteellinen solmu-
piste ja toiminnallinen keskus. Hakaniementorilla on ollut sen
alusta asti keskeinen merkitys alueen kehityksessä ja osana kau-
punkilaisten arkea. Runsaan satavuotisen historiansa aikana tori
on toiminut mm. kauppa- ja varastointipaikkana sekä työväen ko-
koontumispaikkana. Hakaniementorin ympäristöön sijoittuu useita
eri kerrostumia Helsingin rakennushistoriassa edustavia liike- ja
toimitilarakennuksia, kolme hotellia sekä kaupallisia palveluita.
Hakaniementori ja Hakaniemen kauppahalli muodostavat alueen
kaupallisen ja toiminnallisen sydämen.

Ilmakuva vuodelta 2015. Helsingin kaupunki.

Siltavuorensalmen ympäristö on itä-länsisuuntainen merensalmen
laaksomainen maisematila, jota rajaavat Kallion ja Kruununhaan
kaupunginosat. Topografialtaan alueen lähiympäristö on vaihte-
leva; Siltavuorensalmen merenpinnan ja rantojen noin kahden
metrin tasosta Kruununhaan korkeimmalle kohdalle +20 m ja Kal-
lion +30 36 metriä. Alueella on tehty aikojen kuluessa paljon täyt-
töjä 1800-luvun lopulta alkaen ja rantaviiva on muuttunut useaan
otteeseen ja merenlahti on kaventunut kapeaksi salmeksi. Meren-
pinta ja sitä reunustavat alueet sekä alueen korkeimmalle kohdille
rakennettujen rakennusten julkisivut muodostavat maisematilan
rajat ja ovat tärkeässä osassa alueen hahmotettavuuden kan-
nalta.

Alueella korostuu merellisyys, joka kuuluu olennaisena osana
kaupungin identiteettiin. Siltavuorensalmi on tärkeä välittävä meri-
alueen osa Helsingin ikonisiin näkymiin kuuluvien Töölönlahden,
Eläintarhanlahden ja Kaisaniemenlahden sekä avoimen Kruunu-
vuorenselän välillä. Helsingin edustalla avomerialue muuttuu
Kruunuvuorenselän kautta Katajanokan ja Korkeasaaren rajaa-
masta Sörnäisten sataman alueesta Siltavuorensalmen kautta si-
sälahdiksi rajautuneiksi Eläintarhanlahdeksi ja Töölönlahdeksi.
Kallion, Merihaan ja Kruununhaan eri aikakausina rakentuneet
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kaupunginosat ja niiden aikakaudelleen tyypilliset yhtenäiset ran-
taan rajautuvat julkisivut ovat Helsingille tunnusomaisia. Ne rajaa-
vat Siltavuorensalmea pohjoisesta ja etelästä muodostaen oma-
leimaisen kaupunkitilan.

Hakaniementorilta on näkymäyhteys Siltavuorensalmen rantaan
ja Kruununhaan pohjoisreunan kallioselänteen päällä sijaitsevaan
Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kokonaisuuteen. Siltavuo-
renpenkereen pohjoinen kallioinen reuna on säilynyt rakentamat-
tomana maamerkkinä Siltavuorensalmen maisematilassa ja on
ainoa luonnontilaisen kaltaisena säilynyt elementti muuten raken-
netussa ympäristössä. Sitä voidaan pitää symbolisena yliopisto-
kaupungin maamerkkinä, jonka pääjulkisivu on kohti Kallion histo-
riallista työväenkaupunginosaa. Suuren korkeuseron ja penke-
reen edessä olevan avoimen maisematilan ansiosta Siltavuoren-
penger näkyy kauaksi kaupunkitilassa.

Pitkäsilta ja Hakaniemen silta ovat tärkeitä maamerkkejä ja sol-
mukohtia, joilta eri ilmansuuntiin aukeavat näkymät ovat merkittä-
vässä roolissa kaupunkia hahmotettaessa. Hakaniemenranta ja
Merihaan kaupunginosa omana saarekemaisena kokonaisuutena
näkyvät nykytilanteessa Pitkältäsillalta alueelle saavuttaessa
avautuvana tyypillisenä näkymänä.

Suunnittelualueen itäisen osan kaupunkikuvaa hallitsee Sörnäis-
ten rantatien Hakaniemen sillan liikenneväylä, joka halkaisee kau-
punkirakenteen ja erottaa Merihaan muusta Kallion ja Sörnäisten
kaupunkirakenteesta. Helsingin kaupunki rakennutti 1960-luvun
alussa Hakaniemen sillan vähentääkseen Pitkänsillan liikennettä.
Hakaniemen silta on jännitetty betonisilta, joka koostuu kolmesta
osasta. Vesistösiltaosan muodostaa kolmiaukkoinen, nelipalkki-
nen jatkuva laattapalkki. Silta valmistui lokakuussa 1961, joka oli
rakennuttaessaan tekniikaltaan edistyksellinen, mutta nyt elinkaa-
rensa päässä. Siltaan tehdään enää ylläpitäviä korjauksia ja uu-
den sillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 20-luvun alussa. Ha-
kaniemenrannan alue on sillan molemmin puolin jäsentymätöntä
pysäköintialuetta sekä katualuetta. Ajoramppien poistuminen
avaa mahdollisuuksia alueen täydennysrakentamiselle.

Hakaniemensilta Hakaniemenrannasta kuvattuna. 2015. Helsingin kaupunki.
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Alueella on vähän olevia puistoja, joiden merkitys on sitäkin tärke-
ämpi tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Hakaniemenpuisto ra-
kennetiin 1960-luvun alussa. Kirjanpuisto on Kruununhaan poh-
joisrannan ainoa rakennettu puisto. Sen nykyisen ulkoasun pää-
piirteet ovat 60-luvun puolessa välissä H. Carstensin tekemän
suunnitelman mukaisia.

Alueen virkistyksellisistä reiteistä tärkeimpiä ovat rantoja kiertävät
rantareitit sekä merireitit ja niiden tarvitsemat ranta-alueet. Erityi-
sen tärkeä on Hakaniementorin yhteys rantaan.

Hakaniemenrannasta liikennöivät lauttayhteydet Korkeasaareen,
Vallisaareen sekä itäiseen saaristoon. Lisäksi rannoilla on useita
ravintolalaivoja. Siltavuorensalmeen sijoittuu kolme huvivenesata-
maa. Kruununhaan Pohjoisrantaan, suunnittelualueen reunaan
sijoittuu Helsingin kaupallisen veneliikenteen tukisatama.

Suunnittelualueella sijaitsee patsaita, joita joudutaan siirtämään.
Niiden tuleva sijoituspaikka ratkaistaan myöhemmin yhteistyössä
asiantuntijoiden kanssa. Hakaniemenrantaan sijoittuu Maailman-
rauha patsas. Pronssisen Oleg Kirjuhinin veistämän patsaan lah-
joitti Helsingille Moskovan kaupunki vuonna 1990. Miina Äkkijyr-
kän teos Joy sijoittuu Sörnäisten rantatien ramppialueelle. Risto
Salosen Heijastuksia-veistos sijoittuu Merihaan eteläpuolelle,
Kulttuurisaunan viereen.

Ympäristön tulevat hankkeet

Hakaniemeen on kaavoitettu yksi Pisararadan kolmesta ase-
masta. Toteutuessaan se muodostaa Hakaniemestä merkittävän
joukkoliikenteen vaihtopisteen.

Hakaniementorin alle on suunniteltu asemakaavan mukaista,
enintään 700 auton pysäköintitilaa.

Alueen asema joukkoliikenteen solmukohtana korostuu myös Hel-
singin uuden yleiskaavan myötä, sillä Hakaniemestä on suunni-
teltu vesireittiliikenteen ja muiden joukkoliikennemuotojen vaihto-
pistettä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun lähtökohtana ovat keväällä 2018 ratkaistun Haka-
niemenrannan ideakilpailun ensimmäisen ja toisen palkinnon saa-
neet ehdotukset. Voittaneen ehdotuksen pohjalta on laadittu Silta-
vuorensalmen ympäristön julkisten tilojen sekä Hakaniemenran-
nan kortteleiden suunnitelmat. Toisen palkinnon pohjalta on laa-
dittu Hakaniemenranta-kadun pohjoispuolen julkistentilojen ja
korttelin suunnitelmat. Voittaneen ehdotuksen ovat laatineet Ark-
kitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy sekä Maisema-arkkitehtitoimisto
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VSU Oy. Toisen palkinnon saaneen ehdotuksen ovat laatineet
Arkkitehtitoimisto Opus Oy, Matti Wäre, Benjamin Schulman sekä
maisema-arkkitehti Veera Tolvanen.

Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut paikalliseen kaupunki-
rakenteeseen sitoutuva täydennysrakentamisen periaate. Tavoit-
teena on jatkaa alueen olemassa olevia kaupunkirakenteellisia
ominaispiirteitä, katulinjoja, korttelitypologioita, korkeuksia, julkisi-
vujen rytmiä sekä ympäristölle luonteenomaista, ajallisesti ja toi-
minnallisesti sekoittunutta kaupunkirakennetta. Korttelit rajaavat
julkisen- ja yksityisentilan, rakennusten ensimmäisiin kerroksiin
sijoitetaan, ympäristölle luonteenomaisesti kivijalkaliiketilaa, joka
tukee alueen julkisen tilan elävää luonnetta. Sörnäisten rantatien
varteen Merihaan tornin läheisyyteen on osoitettu korkeampaa ra-
kentamista. Julkiset tilat, erityisesti ranta-alueet on suunniteltu
monimuotoiseen aktiiviseen toimintaan sekä oleskeluun.

Kruununhaan pohjoista rantaa sekä Merihaan eteläpuolella sijait-
semaa nurmialuetta laajennetaan täytöillä puistoalueiksi.

Kaavaratkaisu on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväk-
symien suunnitteluperiaatteiden sekä kaupunkiympäristölautakun-
nan hyväksymän asemakaavan luonnoksen pohjalta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Alueelle suunnitellaan kolme uutta asuinkorttelia.

Korttelit 11209 ja 10397
Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkiraken-
netta jatkavia kortteleita (11209 ja 10397). Puoliavoimet korttelit
muodostuvat seitsemän kerroksista asuinkerrostaloista. Uutta
asuinkerrosalaa alueelle muodostuu 26 350 k-m2. Katutasoon tu-
lee sijoittaa liike- ja ravintolatiloja, yhteensä 3 900 k-m2.

Korttelit rajautuvat Siltavuorensalmen rannan Hakaniemen puolei-
seen kävelyalueeseen, Signe Branderin terassiin, sekä Hakanie-
menranta-katuun Hakaniemensillan molemmin puolin. Korttelit
muodostuvat puoliavoimista pihoista, jotka avautuvat etelään lah-
den suuntaan. Pihat yhdistyvät kävelyalueeseen portaan kautta.
Ensimmäisiin kerroksiin sijoittuu kivijalkaliiketilaa. Asuinkerrostalot
sijoittuvat eteläkärjiltään osittain ulokkeelle. Vallilasta, Vilhonvuo-
ren läpi kulkeva pohjois-eteläsuuntainen kävelyreitti Hakaniemen-
rantaan on mahdollistettu korttelin läpi.

Ajo läntisemmän asuinkorttelin (11209) pysäköintitiloihin tapahtuu
Hakaniemenrannan kautta, itäiseen kortteliin (10397) ajo tapahtuu
Haapaniemenkadun kautta. Kortteleissa on maanalainen pysä-
köintiratkaisu.
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Kortteli 11205
Hakaniemen sillan vapautuvalle ramppialueille on suunniteltu Sör-
näisten rantatietä rajaavaa korttelia (kortteli 11205). Asuinkerros-
alaa muodostuu yhteensä 31 200 k-m2. Liiketilaa katutasoon tulee
sijoittaa yhteensä 1 750 k-m². Korttelin eteläreunaan sijoittuu neli-
kerroksinen toimitilarakentamisen osa-alue, jossa kerrosalaa on
650 k-m².

Kortteli sijoittuu kaupunkirakenteelliseen rajapintaan. Länsipuolen
korttelirakenne on Hakaniemen ympäristölle tyypillinen umpikort-
teli, itäpuolelle sijoittuu avointa rakentamistapaa hyvin edustava
Merihaka; näistä paikallisista erityispiirteistä on muodostettu uusi
yhdistelmäkortteli, jossa perinteisen umpikortteliin lisätty kolme
korkeampaa osaa, jotka liittyvät Merihaan korkomaailmaan. Umpi-
kortteliosuus on seitsemän kerroksinen, korkeimmillaan korttelin
kerrosluku on 19.

Ensimmäiseen kerrokseen, katujen suuntaan sijoittuu liiketiloja ja
pihakannen alle kaksikerroksinen pysäköintihalli. Ajo pysäköintiti-
loihin tapahtuu Hakaniemenkadun kautta.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH)

Opetushallituksen olemassa oleva rakennus. Korttelialuetta jou-
dutaan pienentämään reunoilta, jotta uudet katulinjaukset ovat
mahdollisia. Korttelin kerrosala säilyy nykyisellään.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden puiston, Merihaanpuiston, Me-
rihaan eteläpuolelle. Puisto muodostaa laajennuksen Merihaan
eteläpuolelle sijoittuvalle suositulle nurmialueelle. Tavoitteena on
säilyttää puiston luonteelle ominaiset vahvuudet. Puistoon sijoit-
tuu maanalainen hulevesien pumppaamo. Puiston korkotasojen
suunnittelussa on varauduttu merenpinnan nousuun.

Kruununhaan Kirjanpuistoa laajennetaan ja mahdollistetaan puis-
ton sijoittuminen rantaan, joka parantaa puiston valoisuutta ja vir-
kistys mahdollisuuksia.

Vesialue (W)

Käyttöikänsä päähän tullut Hakaniemen silta korvataan uudella
sillalla. Hakaniemen sillan uusi linjaus on suunniteltu olemassa
olevan sillan itäpuolelle. Vanhan sillan tapaan uusi Hakaniemen-
silta ylittää Siltavuorensalmen muodostaen yhteyden Sörnäisten
rantatieltä Pohjoisrantaan.
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Uusi silta on suunniteltu nykyistä matalampana, mikä mahdollis-
taa sillan liittymisen olemassa olevaan katuverkkoon tasossa Ha-
kaniemenrannassa ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan suunnit-
telussa on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn reit-
teihin ja rantojen virkistysalueisiin: Jalankulkuväylät laskeutuvat
sillan reunoilla esteettömästi suoraan Signe Branderin terassille
ilman porras- tai ramppijärjestelyjä. Baana taas ei risteä lainkaan
ajoneuvoliikenteen kanssa kaava-alueella. Siltavuorenrantaan sil-
lan länsipuolelle syntyy laaja yhtenäinen puistoalue. Siltavuoren-
salmeen ei sijoiteta välitukia, joten merinäkymät muodostuvat
avoimiksi ja sillan ali syntyy luonteva väylä vesiliikenteelle kuten
vesibusseille. Yleissuunnitelman mukaan silta toteutetaan kol-
miaukkoisena jännitettynä betonisena kehäsiltana.

Rakennusvirasto järjesti Hakaniemensillan suunnittelukilpailun
vuonna 2016. Kilpailun voitti Pontek Oy. Kaavaratkaisun siltalin-
jaus on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatko-
suunnittelussa on tutkittu sillan linjausta siten, että se liittyy Kruu-
nunhaan puolella katuverkkoon mahdollisimman kohtisuoraan ot-
taen huomioon liikenteelliset lähtökohdat.

Sillan osalta kaavassa on määrätty vesialue, jolle saa rakentaa
kaupunkikuvallisesti laadukkaan jalankulku-, pyöräily- ja ajoneu-
voliikennesillan. Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja
huolellisesti viimeisteltyjä. Erityistä huomioita kaupunkikuvassa
tulee kiinnittää näkymiin Hakaniementorin ja Pitkänsillan suun-
nista sekä sillan valaistukseen. Sillan kaiteiden ja valaisinten ulko-
näköön ja sekä sillan alapuolisten rakenteiden ilmeeseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Sillan kannen tulee pintamateriaaleil-
taan olla kaupunkikuvallisesti laadukas. Sillan molemmissa päissä
tulee olla sen alittavat jalankulun reitit, joiden valaistuksen ja ma-
teriaalien tulee olla laadukkaita. Sillan vapaa korkeus tulee olla 10
metrin matkalla vähintään 5,0 metriä. Sillan kaiteen yhteyteen tu-
lee toteuttaa 0,5 metriä korkea melusuojaus.

Hakaniemenrannan laiturista liikennöi säännöllistä lauttaliiken-
nettä Korkeasaareen, Vallisaareen sekä itäiseen saaristoon. Reit-
tiliikenne on mahdollista jatkossakin Hakaniemenrannasta.

Alueelle sijoittuu kolme pienvenesatamaa, niiden osalta Merihaan
venesatamaa joudutaan siirtämään puiston täyttöjen ja toiminto-
jen myötä. Samoin Siltavuoren venesataman sekä Halkolaiturin
veneilijöiden venepaikkoja joudutaan siirtämään tulevien täyttöjen
ja sillan rakenteiden takia. Tavoitteena on, että suurin osa vene-
paikoista voidaan säilyttää alueella tai lähialueella. Tavoitteena
on, että Halkolaiturin veneilijöiden yksityinen laituri voidaan säilyt-
tää lähes nykyisellä paikallaan.
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Asemakaavatyön yhteydessä on tutkittu alueen säännöllisen reitti-
liikenteen, kaupallisen liikenteen, pienvenesatamien venepaikko-
jen muutoksia ja kaupallisen vesiliikenteen kotisamatoiminnan ke-
hittämistä. Erityisesti kuitenkin pienvenesatamien osalta paikkojen
sijoittuminen väliaikaisesti sekä lopputilanteessa tulee tarkentaa
jatkosuunnittelussa.

Venesatama (LV)

Pohjoisrannassa sijaitsevaa kaupallisen veneliikenteen tukisata-
maa kehitetään Helsingin yleiskaavan sekä Merellisen strategian
tavoitteiden mukaisesti. Alueelle mahdollistetaan kotisataman toi-
minnan laajentaminen, laituripaikkojen lisääminen sekä merelli-
nen huoltotoiminta. Tarkemmin satama-alueen toiminnallista ko-
konaisuutta ja mitoitusta on tutkittu Hakaniemen ja Pohjoisrannan
vesiliikenneselvityksessä (Ramboll Oy, 2018), joka on osa selos-
tuksen liitekoostetta.

Liikenne

Lähtökohdat

Hakaniemen kautta kulkee metro, jonka sisäänkäynnit sijoittuvat
Siltasaarenkadun varteen Hakaniementorin läheisyyteen. Metro-
asema sijoittuu alle 200 m lähimmistä kortteleista. Hakaniemen
kautta operoi viisi raitiolinjaa. Lisäksi Hakaniemen kautta liikennöi-
vät bussit Lahdenväylän ja Tuusulanväylän suuntiin. Hakaniemen
metroasemaa käyttää päivittäin noin 14 000 matkustajaa. Haka-
niemen läpi kulkee päivittäin yli 1 000 raitiovaunua ja yli 3 000
bussivuoroa, joissa on raitiovaunujen osalta 15 500 matkustajaa
ja busseissa 41 000 matkustajaa. Yhteensä Hakaniemen läpi kul-
kee päivittäin arviolta 161 500 joukkoliikennematkustajaa.

Uudessa yleiskaavassa Hakaniemen alue on merkittävä joukkolii-
kenteen solmukohta. Hakaniemeen sijoittuu Pisararadan suunni-
teltu pysäkki, joka toteutuessaan tuo merkittävän määrän joukko-
liikenteen matkustajia alueelle.

Haapaniemenkadun eteläpuolella pääkatuluokkaisella Sörnäisten
rantatiellä liikennemäärä on nykyisin noin 39 000 ajon./vrk. Sör-
näisten rantatie ja Hakaniemen silta ovat osa Katajanokan ja
Olympiaterminaalin satamaliikenteen reittiä. Autoliikenteen kokoo-
jakatuja ovat Siltasaarenkatu, Hakaniemenranta ja Siltavuoren-
ranta. Siltasaarenkadun liikennemäärä on 21 000 ja Hakaniemen-
rannassa 8 500 ajon./vrk.

Sörnäisten rantatie on katuluokitukseltaan pääkatu. Kaupunki-
suunnittelulautakunta on 26.4.2007 hyväksynyt Keskustatunnelin
asemakaavan muutosehdotuksen, jonka mukaan keskustan alit-
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tava liikennetunneli kulkee Siltavuorensalmen alitse ja sisäänajo-
rampit sijoittuvat Sörnäisten rantatielle. Kaupunginhallitus on
12.5.2008 päättänyt keskeyttää keskustatunnelin asemakaavan
laadinnan. Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toi-
minnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajen-
tamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta
liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun
edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin
tienkäyttömaksuin. Kaavoitustyön edetessä varmistetaan tarvitta-
essa merkinnöin maanalaisen kokoojakadun tilavaraus kaava-alu-
eella.

Kaavaratkaisu

Kaavan mukaiset korttelit sijoittuvat kävelyetäisyydelle Hakanie-
men metroasemasta. Lähes kaikki suunnitelman korttelit sijoittu-
vat 600 metrin säteelle metron sisäänkäynnistä tai pikaraitiotie-
pysäkistä.

Tuleva Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys Laajasalon suunnasta liit-
tyy Hakaniemenrantaan Nihdin kärjestä siltayhteydellä. Raitiotie-
pysäkit sijoittuvat Merihaan ja Hakaniementorin kohdille Hakanie-
menranta-kadulle.

Hakaniemensilta korvataan uudella sillalla, joka sijoittuu vanhan
sillan itäpuolelle. Uuden sillan alituskorkeus on suunniteltu +5,0 m
keskiveden pinnasta, joka mahdollistaa sillan liittymisen katuverk-
koon tasoliittyminä heti Siltavuorensalmen rannoilla sekä vesireit-
tiliikenteen sillan alitse. Hakaniemensillan matalamman linjauksen
ja sillalta paremmin ympäristöön liittyvien jalankulun ja pyöräilyn
yhteyksien ansiosta alueen kävelyn ja pyöräilyn yhteydet parane-
vat merkittävästi. Rantoihin osoitetaan jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydet Hakaniemensillan alitse.

Myös Näkinsilta uusitaan, sillä nykyiset Näkinsillan pilarit ovat uu-
den katulinjauksen kanssa ristiriidassa. Samalla Näkinsillan alikul-
kukorkeutta kasvatetaan, jotta tulevaisuudessa Pohjoisrannasta
tuleva erikoiskuljetusreitti on mahdollista linjata Sörnäisten ranta-
tien kautta.

Siltavuorenranta liittyy Pohjoisrantaan Hakaniemensillan etelä-
puolella tasoliittymänä, joka mahdollistaa ajamisen kaikkiin liiken-
nesuuntiin. Sillan pohjoispuolelle Hakaniemenrannan risteykseen
tulee uusi tasoliittymä, joka korvaa nykyisen reitin Sörnäisten ran-
tatieltä Hakaniemenkadun kautta Hakaniemeen. Jatkossa liikenne
Hakaniemeen ja edelleen keskustaan ohjataan Sörnäisten ranta-
tieltä Merihaankadun kautta Hakaniemenrantaan. Ajoyhteys Ha-
kaniemensillalta Hakaniemenrantaan kulkee jatkossa Miina Sillan-
pään kadun kautta. Miina Sillanpään kadulta ei sallita kääntymistä
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Sörnäisten Rantatielle (pohjoiseen), muihin liikennesuuntiin ajami-
nen Miina Sillanpään, Merihaankadun ja Sörnäisten rantatien ris-
teyksessä on mahdollista.

Hakaniemenranta-kadulla autoliikenne kielletään välillä Merihaan-
katu Haapaniemenkatu, jolloin pikaraitiotiepysäkit saadaan toteu-
tettua kyseiselle osuudelle, pyöräily ja jalankulku on sallittu. Auto-
liikenteen ajoyhteys Merihakaan kulkee jatkossa ainoastaan Haa-
paniemenkadun kautta.

Hakaniementorin eteläpuolella Hakaniemenrannan pikaraitiotie-
pysäkit sijoittuvat John Stenbergin rannan kohdalle, jolloin John
Stenbergin ranta muuttuu suuntaisliittymäksi.

Linja-autoliikenteelle kokonaan uusia pysäkkejä sijoittuu Pohjois-
rantaan, sekä Sörnäisten rantatielle Näkinsillan pohjoispuolelle.

Siltavuorenranta-katu linjataan uudelleen lähempää Kirjatyönteki-
jänkatua, jotta kadun ja Siltavuorensalmen välisestä puistoalu-
eesta saadaan mahdollisimman viihtyisä.

Siltavuorenrannassa autoliikenteen yhteys Kruununhakaan muut-
tuu entistä selkeämmäksi, kun Välikadun kohdalle Siltavuorenran-
taan sijoittuu uusi risteys, joka korvaa aiemmin Kirjantyöntekijän-
kadun kautta Välikadulle kulkeneen mutkikkaan ajoyhteyden.

Kaupungin laajuinen pyöräilyn pääyhteys baana kulkee itä-länsi-
suunnassa alueen läpi. Baana linjataan Nihti Merihaka-siltayhtey-
den kautta Hakaniemenrantaan. Hakaniemenrannan alikulussa
baana vaihtaa kadunpuolta, jotta vältetään risteäminen vilkkaan
autoliikennevirran kanssa. Siltavuorensalmen ylitys tapahtuu Ha-
kaniemensiltaa pitkin ja reitti jatkuu kohti keskustaa Siltavuoren-
rannassa.

Uudet katulinjaukset mahdollistavat myös uuden pyörätien Meri-
haankadun ja Sörnäisten rantatien itäpuolelle, jolloin pohjois-ete-
läsuuntaisesta pyöräliikenteestä tulee aiempaa sujuvampaa ja
reittien jatkumo paranee. Myös Hämeentien ja Unioninkadun väli-
sen pohjois-eteläsuuntaisen pyöräliikenteen käytettävyyteen on
kiinnitetty erityistä huomiota.

Pyörätiejärjestelyt ovat kaava-alueella pääasiassa kaksisuuntai-
set.

Kaavan autopaikkojen maksimimääräykset ovat:
Toimistot enintään 1 ap / 250 k-m2
Liiketilat enintään 1 ap / 150 k-m2
Vähittäismyymälät enintään 1 ap / 150 k-m2
Ravintolat enintään 1 ap / 350 k-m2
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Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät ovat:
1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa
toimistot vähintään 1 pp / 50 k-m2
liiketilat vähintään 1 pp / 50 k-m2
vähittäismyymälät vähintään 1 pp / 40 k-m2
Ravintolat 1 pp / 15 asiakaspaikkaa
Lisäksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1 pp / 3 työntekijää.

Asuntojen ja toimistojen osalta vieraspysäköinnille tulee osoittaa
vähintään 1 pp/1 000 m2 ulko-ovien läheisyydessä.
Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tu-
lee sijaita helposti saavutettavissa olevissa sisätiloissa.

Toimisto- ja liiketilojen polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään
50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa.

Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyöräpaikkojen, että
vieraspysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Kaavaratkaisun pysäköinti on ratkaistu korttelikohtaisesti; ranta-
kortteleissa maanalaisena ja pohjoisessa korttelissa pihakan-
nenalaisena kahdessa kerroksessa. Asumisen osalta pysäköinti-
paikkamäärien osalta kaavaratkaisussa ei anneta määräyksiä
vaan alueen pysäköinnin mitoituksessa sovelletaan markkinaeh-
toista pysäköintipaikka periaatetta. Poikkeuksena tästä kuitenkin
kortteli 11207, jossa pysäköintipaikkojen määrästä on annettu
määräykset:

Asunnot, vähintään 1 ap/150 k-m²

Mahdolliset vähennykset autopaikkamääristä lasketaan kaupun-
gin voimassa olevien autopaikkojen laskentaohjeiden mukaan.

Opiskelija-asuntoloille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun eri-
tyisasumisen pysäköintipaikkatarpeen määrittäminen edellyttää
kaupungin hyväksymää tapauskohtaista selvitystä.

Palvelut

Lähtökohdat

Hakaniemen ympäristö tarjoaa keskustatasoiset palvelut. Perin-
teikkäät Hakaniementori ja halli muodostavat alueen kaupallisten
palveluiden omaleimaisimman osan, jossa asioidaan laajemmal-
takin alueelta. Tällä hetkellä torille sijoittuu Hakaniemenhallin re-
montin väistötila. Torin ympäristöön sijoittuu useita päivittäistava-
rakauppoja, ravintoloita, erikoiskauppoja, hotellitoimintaa, kult-
tuuri- ja urheilupalveluita sekä muita palveluita. Suunnittelualu-
eelle sijoittuu myös yleinen sauna.
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Merihaassa sijaitsee päiväkoti Kaisla, perhetalo Sahrami sekä
Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Lähialueille sijoittuvat Neljännellä linjalla sijaitseva Kallion ala-
aste, Kallion lukio, Kuvataidelukio sekä Taideyliopiston teatterikor-
keakoulu. Kruununhaan puolella Kruununhaan yläaste, Grundsko-
lan Norsen sekä useita yliopiston laitoksia.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa li -merkintä osoittaa rakennusalan osan, johon
on rakennettava liiketiloja katutasoon. Pääosa liiketiloista tulee
varustaa rasvaerotuskaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle
johdettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan rakentaa kerros-
alan lisäksi.

Kadunvarsiliiketilat on sijoitettu rantojen kävelyalueiden varteen,
jotta ne olisivat liikenteellisesti mahdollisimman hyvin saavutetta-
vissa ja osaltaan elävöittäisivät rantakatujen kaupunkikuvallista
ilmettä. Kadunvarsiliiketiloja on alueella yhteensä 5 650 k-m2.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueen
tasoerojen takia. Alueelle sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin ta-
kia.

Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi uutta raitiotiepysäkkiä.

Ranta-alueiden tasoerot muodostuvat alimman rakentamisen ko-
rosta +3,3 sekä alemman n. +2,0 tason vaihtelusta ja ne toteute-
taan mahdollistamaan esteetön käyttö. Puistojen osalta kulkureitit
toteutetaan esteettöminä.

Alueen esteettömyys paranee merkittäväksi matalamman siltalin-
jauksen sekä rantojen rakentamisen myötä.

Pihakannen tasoerojen takia on annettu määräys esteettömän yh-
teyden järjestämisestä porrashuoneen kautta pihakannelle.

Luonnonympäristö ja suojelukohteet

Lähtökohdat

Alue on pinnanmuodoiltaan tasaiseksi rakennettua liikennealuetta
ja lähes kokonaisuudessaan täyttömaata. Suunnittelualue sisältää
nykyistä rantaviivaa noin 1,5 km Siltavuorensalmen vesialueen
molemmin puolin.
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Hakaniemen-Merihaan alueella on tehty arkeologinen veden-
alaisinventointi. Suunnittelualueen läheisyydessä on havaittu
muun muassa laitureiden ja sillan perustusten hajonneita raken-
teita, mutta asemakaava-alueella ei ole havaittu vedenalaisia kult-
tuuriperintökohteita.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Kaa-
varatkaisussa aiemmin täytettyä rantaviivaa muokataan ja sen lin-
jausta muutetaan. Siltavuorensalmen vesialue kapenee.

Vesialueelle suunniteltujen muutosten vaikutusta vesistöön on tut-
kittu mallintamalla. Asemakaavan luonnosvaiheessa tehtyä mal-
linnusta (Luode Consulting, 2017) on täydennetty Siltavuorenran-
nan suunnitelmien mukaisilla rakenteilla (Luode Consulting, 2019)
Vesistövaikutusten tarkastelu on ulotettu Eläintarhanlahdelle ja
Töölönlahdelle saakka.

Virtausnopeuksien muutoksia havaittiin vain Siltavuorensalmen
alueella, jossa salmi kapenee ja sen syvyyssuhteet muuttuvat
ruoppausten ja täyttöjen vuoksi. Hetkellisiä virtausnopeuden muu-
toksia havaitaan koko Siltavuorensalmen alueella tilanteissa,
joissa meriveden pinnankorkeuden muutokset ovat nopeita ja tuu-
litilanteet ovat voimakkaita.

Eläintarhanlahden ja Töölönlahden vedenvaihtoa rajoittavien sal-
mien virtaamissa ei havaittu vedenvaihdon vähentymiseen viittaa-
via merkittäviä muutoksia. Suurimmillaan kumulatiivisessa ulos ja
sisään virtaamassa havaittiin 3 % lasku. Virtaama pääsee työnty-
mään salmien läpi lähes samoin, kuin nykyisin, mutta kaventunut
salmi aiheuttaa noin tunnin aika-askeleen viiveen.

Suolapitoisuudet nousevat lievästi kevätkaudella Eläintarhanlah-
della ja Töölönlahdella osoittaen meritäyttöjen estävän jokivesien
pääsemistä sisälahtiin kevättilanteessa, jolloin Vantaanjoen vir-
taama on huipussaan. Jokiveden huuhteleva vaikutus vähenee
kevätkaudella lievästi, mutta samalla sen tuoma ravinnekuormitus
hieman vähenee, mikä näkyi mallinnuksessa veden ravinnepitoi-
suuksien laskuna.

Kesäkaudella lievästi vähentynyt virtaus näkyi Eläintarhanlahden
ravinnepitoisuuksien lievänä nousuna, sillä sisäisen kuormituksen
huuhtoutuminen merelle hidastuu hieman. Ravinnepitoisuuksien
muutokset ovat kokonaisuudessaan lahtien nykytilanteen pitoi-
suuksiin verrattuna vähäisiä. Vuosien saatossa tapahtuvaa ravin-
teiden kertymistä ei ole kuitenkaan odotettavissa, sillä jokiveden
vuosittain tuoma ravinnekuormitus vähenee myös.
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Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja
mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan elämänta-
van.

Kaavaratkaisu

Rakentamalla kaupunkialueet tiiviisti ja tehokkaasti voidaan sääs-
tää luontoa muualla. Joukkoliikenteeseen, tulevaisuudessa eten-
kin raideliikenteeseen tukeutuva tiivis asuinalue tukee kaupungin
ekologista kestävyyttä.

Vesikattoja koskevalla määräyksellä: "Kattopintojen on oltava vi-
herkattoa, terassia ja/tai aurinkopaneelien/ -keräimien käytössä"
edistetään viherkattojen toteutumista alueelle. Viherkatot viivyttä-
vät osaltaan hulevesiä ja lisäävät alueen kasvillisuuden määrää.

Asemakaavalla edistetään kestävien liikennemuotojen toteutu-
mista. Kruunusillat raitioyhteys mahdollistetaan Nihdin suunnasta
Hakaniemenrannan kautta kohti keskustaa. Suunnittelualueelle
sijoittuu kaksi pikaraitiotiepysäkkiä, joista ensimmäinen Merihaan
eteläpuolelle ja toinen Hakaniementorin eteläpuolelle. Jälkimmäi-
nen toimii vaihtopysäkkinä metron ja muiden joukkoliikennemuo-
tojen käyttäjille.

Alueen läpi kulkee tulevaisuudessa pyöräilyn pääyhteys Nihdin
suunnasta. Reitti on suunniteltu ylittämään Siltavuorensalmi uu-
den Hakaniemensillan kautta ja jatkaa kohti keskustaa Siltavuo-
renrannassa.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Suunnittelualueelle ei sijoitu suojeltuja kohteita. Alueella on pitkä
teollinen historia, jonka fragmentteja on edelleen nähtävissä kau-
punkirakenteessa. Erityisesti ranta-alueet ovat olleet 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun teolliselle toiminnalle suotuisa sijaintipaikka.

Merihaan rakennukset kuuluvat docomomo-kohdeluetteloon
edustuksellisena esimerkkinä 1970-luvun yksityiskohdiltaan huoli-
tellusta ja kaupunkikuvallisesti mietitystä kompaktikaupunkiajatte-
lusta.

Siltavuorenrannassa sijaitseva, vuosina 1883 1885 rakennettu
sekä 1945 palon takia peruskorjattu, entinen Sota-arkisto on suo-
jeltu Valtioneuvoston asetuksella.
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Kaava-alueen välittömään läheisyyteen kuuluu useita asemakaa-
valla suojeltuja rakennuksia. Merkittävimmän kokonaisuuden
muodostavat Kruununhaan Kirjantyöntekijänkadun asuinkerrosta-
lojen kokonaisuus, joka muodostaa eheän kaupunkijulkisivun Ha-
kaniemen suuntaan.

Hakaniementori ympäristöineen sekä Hakaniemenpuisto on luoki-
teltu arvoympäristöiksi Helsingin kaupungin arvoympäristötieto-
kannassa 2008.

Suunnittelualue kuuluu vesialueita lukuun ottamatta maakunnalli-
sesti arvokkaaseen kulttuuriympäristökokonaisuuteen Helsingin
empire-keskusta ja kivikaupunki.

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti arvok-
kaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Museoviraston RKY 2009-
kohdeluetteloon kuuluva Helsingin yliopiston rakennukset (kes-
kustakampus) Siltavuorenpenger -alue sijoittuu kaava-alueen lou-
naispuolelle. Alueeseen sisältyvät 1903 1905 rakennettu fysiolo-
gian laitos ja 1910 rakennettu fysiikan laitos sekä laitoksen esi-
miehen asunto. Siltavuoreen rakennettiin anatomian laitos 1928.
Lisäksi lähiympäristöön sijoittuu Kaisaniemen puisto ja kasvitie-
teellinen puutarha sekä Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäi-
nen.

Kaavaratkaisu

Hakaniemen ja Merihaan alueella on tehty arkeologinen veden-
alaisinventointi. Suunnittelualueen läheisyydessä on havaittu
muun muassa laitureiden ja sillan perustusten hajonneita raken-
teita, mutta asemakaava-alueella ei ole havaittu vedenalaisia kult-
tuuriperintökohteita. Lähimmät paikannetut arkeologiset kohteet
sijoittuvat Pitkänsillan läheisyyteen suunnittelualueen länsipuo-
lelle.

Kaavaratkaisun kaupunkirakenteellisissa ratkaisuissa on huomi-
oitu ympäristön arvokkaiden piirteiden ja avautuvien näkymien
säilyminen. Kaavaratkaisun kortteleiden osalta tavoitteena on jat-
kaa alueelle ominaisia korttelirakenteen piirteitä korttelityypin, ra-
kennusten ryhmittelyn, tonttien muodostaman julkisivun pituuden
eli rytmin, julkisivun jäsentelyn, aukotuksen ja värityksen osalta.
Kortteleiden suunnittelussa on huomioitu alueen vahvaksi omi-
naispiirteeksi nousevan ajallinen kerroksellisuus. Julkisen tilan jä-
sentely jatkaa ympäristölle tyypillistä selkeää jakoa yksityisen ja
julkisen tilan välillä. Tätä tukevat ratkaisut, kuten kivijalkaliiketilo-
jen runsas määrä on turvattu asemakaavalla.
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Yhdyskuntatekninen huolto, tasaus ja tulvasuojelu

Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsee aluetta ja koko kantakaupunkia palvelevia
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja ja sen läpi pintakallistuksia
hyödyntäen johdetaan alueen ja sen lähiympäristön huletulvave-
siä.

Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan viranomaisten selvitys-
ten mukaisella merivesien tulvavaara-alueella.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueella sijaitsevien liikenne- ja korttelialueiden uudelleen
järjestely edellyttää merkittävää yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostojen uudelleen rakentamista. Kaavaluonnosvaiheessa laa-
dittu, kaava-aluetta laajemman alueen kunnallistekninen yleis-
suunnitelma on päivitetty kaavavaiheiden väliaikana laadittujen
toteutuksen ja ohjelmoinnin yleissuunnitelmien perusteella. Kaa-
van liitekartat osoittavat tarpeellisen uudelleen rakentamisen pää-
ratkaisut. Kaavakartalla on merkinnät aluetasauksista, jätevesi- ja
tulvapumppaamoista sekä nykyisen teknisen huollon tilavaraus-
tarpeista.

Kaava-alueen ja sen ulkopuolisen alueen merkittävimmät yhdys-
kuntateknisen huollon muutokset koskevat hule- ja sekavesien
johtamista sekä ilmastomuutoksen myötä kohoavalta merivedeltä
suojautumista. Koska muutostoimet ovat luonteeltaan alueellisia
ja koska osa niistä tulee toteutettavaksi vasta tulevaisuudessa,
kaava-alueen yleisten alueiden ja tonttien maankäytöllinen ja to-
teutukseen tähtäävä jatkosuunnittelu tulee yhteen sovittaa laadit-
tuun alueelliseen yleissuunnitelmaan, jota tulee tarvittaessa edel-
leen päivittää.

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Lähtökohdat

Hakaniemenranta on entistä satama- ja teollisuusaluetta. Silta-
vuorenranta on ollut pääosin puisto- ja liikennealueena sekä ve-
nesatamana. Sekä Siltavuorenrannassa että Hakaniemenran-
nassa on nykyisin venelaitureita.

Kaava-alueen maanpinta on Hakaniemenrannan puolella tasolla
noin
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Hakaniemenranta on pääosin vanhaa merenpohjaa, lukuun otta-
matta muutamia luonnontilaisen rantaviivan niemiä ja Pannuka-
kun saarta. Alue on rakentunut vaiheittain täytöille. Täytöt on tehty
pääosin 1900-luvun alkupuolella, viimeisimmät täytöt on tehty Me-
rihaan alueen rakentamisen yhteydessä 1970-luvulla. Täyttöjen
sisään on saattanut jäädä vanhoja ranta- ja laiturirakenteita.

Hakaniemenrannassa täyttöjä ja täyttöluiskia on tehty osin saven
päälle. Täytön laatu vaihtelee, täyttömateriaalina on käytetty eri-
laisia kitkamaita (hiekkaa, soraa) ja nykyisten rantamuurien suun-

viä tai lohkareita.

John Stenbergin rannan täytöt on tehty 1900-luvun ensimmäisellä
kymmenyksellä, rantamuurin alapuolinen täyttö on tehty meren-
pohjan savikerrokseen nojautuen.

Kaava  Luonnontila, alkuperäiset rantaviivat. Helsingin kaupunki.

Nykyinen Hakaniemensilta ja siihen liittyvät täytöt on rakennettu
1960-luvulla.

Siltavuorenrannan täytöt on tehty pääosin1910- ja 1920-luvuilla,
vanhimmat täytöt jo 1800-luvulla. Täytöt on tehty pengertämällä
mereen ja täytön alla on paikoin savikerroksia. Alkuperäinen ran-
taviiva Siltavuorenrannassa on ollut Kirjatyöntekijänkadun paik-
keilla. Pohjoisrannassa rantaviiva on kulkenut Sotakorkeakoulun
korttelin halki.

Vesialueella merenpohja on tasolla noin -5 koko alueella. Meren-
pohjassa on pehmeä savikerros. Savikerros paksunee rannasta
kohti vesialueen keskiosaa, jossa savikerroksen paksuus on tyy-

kerros on ruopattu pois. Sillan itäpuolella savikerros paksunee
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kohti itää ollen paksuimmillaan Merihaan edustalla noin  m
paksu.

Kaava-alueen rannat ovat nykyisellään osin tukimuuri- ja kivikori-
rantaa osin luiskattua rantaa. Vesialueella Hakaniemensillan itä-
puolella sijaitsee painejätevesiviemäri, joka tullaan siirtämään uu-
teen sijaintiin ennen uuden sillan rakentamista, uuden sillan itä-
puolelle.

Tehtyjen havaintojen mukaan pohjavedenpinta on vaihdellut pää-

Pohjaveden voidaan olettaa noudattavan merivedenpinnan vaih-
teluita.

Siltavuorenrannassa nykytilan varmuustaso on suuruusluokkaa
i varmuus sortumaa vastaan on nykyisen pohjatutki-

mustiedon perusteella paikoin riittämätön.

Hakaniemenrannan osalla rantaviiva säilyy nykyisellään vain John
Stenbergin rannassa ja sen pohjoisosassa pienellä alueella ja
näillä alueilla rantamuurien perustustaso on lähellä kallionpintaa.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen maaperä on rakennettavuudeltaan vaativaa johtuen
mm. vanhoista saven varaan tehdyistä sekalaisista täytöistä ja
vanhoista rakenteista. Kadut on alustavasti suunniteltu perustetta-
van siltoihin liittyen paalulaatalle, muualla on suunniteltu käytettä-
vän tarvittaessa kevennystä. Rakennukset tulee perustettavaksi
tukipaaluille.

Hakaniemenrannan ranta-alueet on suunniteltu toteutettavan tuki-
muurirantoina lukuun ottamatta tulvapuistoa, jossa on loiva luis-
kattu ranta. Rantamuurit esitetään perustettavaksi pääasiassa
ruopatun ja täytetyn maan varaisesti kulmatukimuureina. John
Stenbergin rannan nykyinen rantamuuri on esitetty korvattavaksi
porapaaluseinällä. Siltavuorenrannassa ranta-alueen nykytilan
stabiliteetti on riittämätön ja maankäytön muutokset alueella edel-
lyttävät rakentamistoimenpiteitä. Lopullisten rantarakenteiden
suunnittelussa sekä ruoppausten ja täyttöjen suunnittelussa tulee
varmistaa alueellinen vakavuus sekä rakentamisen aikana, että
lopputilanteessa. Vakavuuden vaatimat täytöt ja tuennat tulee ra-
kentaa ennen rantapuiston ja rannan liikennealueiden rakenta-
mista.
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Rantarakennetyypit. Ramboll, 2018.

Ruoppaukset, Ramboll, 2018.

Mikäli rantarakennetta toteutetaan vaiheittain, ruoppaukset ja täy-
töt sekä rantarakenteet tulee suunnitella siten, että rannan ruop-
pausten jatkaminen on turvallista vaarantamatta jo toteutettuja ra-
kenteita ja ettei uuden täytön alle jaa pehmeitä maakerroksia.

Kotisataman alueen ruoppaukset, täytöt ja rakenteet tulee suunni-
tella tarkemman suunnittelun yhteydessä. Alueen ruoppauksista,
täytöistä ja kustannuksista on tehty alustava tarkastelu (Ramboll/
Hakaniemen Kotisatama_ LUONNOS 20180208).
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Esirakentaminen, Ramboll, 2018.

Rantarakennetyypit, Ramboll, 2018.

Rakennusten perustukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
rantamuurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata raken-
nusten perustusten vaurioitumatta.

Olemassa olevien rakennusten läheisyydessä olevilla alueilla ra-
kennettaessa tai louhittaessa on otettava huomioon naapuriraken-
nusten sekä maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäi-
syydet siten, ettei aiheudu haittaa rakennuksille tai maanalaisille
tiloille tai rakenteille.
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Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa
oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnai-
kaisesta pohjavedenalennuksesta.

Alueelle on laadittu Hakaniemi, Esi- ja rantarakentamisen Yleis-
suunnitelma (Ramboll 2018) ja Hakaniemi-Merihaka, Pohjaraken-
tamisen yleissuunnitelma (WSP 2016).

Maaperän ja sedimenttien pilaantuneisuus ja kunnostaminen

Lähtökohdat

 Maaperä

Suunnittelualue on ollut pitkään ympäristöä kuormittavan toimin-
nan vaikutuspiirissä. Hakaniemen-Merihaan puoleisella ranta-alu-
eella on aiemmin toiminut raskasta teollisuutta, kuten metalli-, ko-
nepaja- ja rakennustuoteteollisuutta. Myös rakennustuoteteolli-
suutta palveleva satama on sijainnut alueella. Lähialueilla on ollut
lisäksi energiantuotantoa ja satamatoimintaa. Merenpohjiin on
kohdistunut kuormitusta myös alueelle aikoinaan johdetuista jäte-
vesistä. Ranta-alueita on myös muokattu merkittävästi täyttä-
mällä.

Maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu alueilta, jonne on suunni-
teltu uutta rakentamista. Tutkimusten kohdentamiseen ovat vai-
kuttaneet alueella sijaitsevat runsaslukuiset kaapelit ja johdot,
maanalaiset rakenteet, muut jo olevat rakenteet sekä maanalaiset
tilat.

Hakaniemen ranta on sekalaista pitkän ajan kuluessa tehtyä täyt-
töä. Asemakaava-alueen keskiosassa Merihaankadun länsipuolen
AK-korttelialueen tuntumassa on sijainnut asfalttitehdas. Viereisen
YH-korttelin alueella on pienialaisten teknisten hankkeiden yhtey-
dessä osin puhdistettu metalleilla, PAH- ja öljy-yhdisteillä pilaantu-
neita maita. Koko kortteli ei ole ollut kunnostusalueena. Pilaantu-
nutta maata jäi pienelle alalle dokumentoituna ja merkittynä kun-
nostetulle alueelle.

Epäorgaanisia haitta-aineita ohjearvoihinsa nähden suurimpina
pitoisuuksina on todettu lyijyä, sinkkiä ja kuparia, joita muuta-
massa pisteessä oli yli vaarallisen jätteen pitoisuustason. Myös
arseenin, antimonin ja elohopean korkeita pitoisuuksia todettiin
yksittäisissä tutkimuspisteissä. Ohjearvot ylittäviä metallipitoisuuk-
sia todettiin vaihtelevilla syvyyksillä. Voimakkaimmat metallipitoi-
suudet todettiin alueen keskiosissa tulevan AK-korttelin 11207
alueella. Syanidia ei todettu alemman ohjearvon ylittävinä pitoi-
suuksina; Korttelin 11207 alueella syanidin kokonaispitoisuus ylitti
kynnysarvon.
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Orgaanisista haitta-aineista öljyhiilivetyjä todettiin seitsemässä ja
PAH-yhdisteitä kuudessa tutkimuspisteessä enimmillään ylem-
män ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina. Öljyhiilivetyjä todettiin

-  m.
Helposti haihtuvia yhdisteitä, kuten bentseeni ja tetrakloorieteeni,
on todettu alueella kynnysarvot ylittävinä, mutta alemmat ohjear-
vot alittavina pitoisuuksina. PCB:tä on todettu kynnysarvon ylit-
tävä pitoisuus yhdessä tutkimuspisteessä syvyydellä 4 5 m ran-
nan täyttöalueella. Myös dioksiinien ja furaanien pitoisuuksien
kynnysarvotaso ylittyi yhdessä pisteessä korttelin 11207 alueella
3 4 metrin syvyydellä.

Sedimentit

Sedimenttien haitta-aineita on tutkittu sekä maankäytön suunnitte-
lun, että tulevien vesilupahakemusten valmistelun yhteydessä.
Merialueilla esiintyy yleisesti, lähes kaikissa pisteissä ruoppaus- ja
läjitysohjeen 2015 tason 2 ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia vähin-
tään jollakin tutkitulla syvyydellä ja osassa pisteissä koko tutkitulla
syvyydellä.

Tyypillisiä alueella esiintyviä tason 2 ylittäviä haitta-aineita ovat
polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH), rakasmetallit, PCB-yh-
disteet ja öljyhiilivedyt. Orgaanisia tinayhdisteitä esiintyy tyypilli-
sesti tason 1A ylittäviä pitoisuuksia sedimentin pinta-osassa.

Etelärannalla Siltavuoren alueella tähän mennessä tehdyissä
analyyseissa tason 2 ylittävä pilaantuneisuus on esiintynyt kaikilla
syvyyksillä noin 1,5 2 metriin asti. Syvemmältä otetut näytteet
ovat analysoitavina ja tiedot päivitetään tarkistettuun ehdotuk-
seen. Varsinaisten haitta-aineiden lisäksi Hakaniemen ranta-alu-
een merenpohjassa on havaittu jäteperäistä ainesta, kuten kipsiä.

Kaavaratkaisu

Maaperä

Asemakaavassa muutetaan asuinkortteleiksi kokonaan sekalai-
sella täyttömaalla sijaitsevia alueita, jotka ovat olleet teollisuuden
ja liikenteen käytössä. Teollisuustoiminta on lakannut noin 1970-
luvun alkuun mennessä. Alueita ei ole nykykäytännön kaltaisesti
puhdistettu ennen nykyiseen käyttötarkoitukseen ottamista. Tutki-
muksissa on havaittu valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuu-
den ja puhdistamistarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VnA
214/2007) alemman ja ylemmän ohjearvon ja paikoin myös vaa-
rallisen jätteen raja-arvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten
alueella on maaperän arviointi- ja puhdistustarve. Alueella on täy-
tön joukossa havaittu myös muun muassa puuta, metallia, joiden
vaikutus massojen käsittelytarpeeseen tulee ottaa huomioon.
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Asemakaavassa on annettu seuraava maaperän pilaantunei-
Maaperän pilaantuneisuus on selvitet-

tävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

Sedimentit

Sedimenttien pilaantuneisuus tulee ottaa huomioon alueen vesi-
alueita koskevissa rakentamissuunnitelmissa. On todennäköistä,
että merkittävä osa ruopattavista massoista ei kelpaa meriläjitys-
alueille, vaan niiden sijoittamisesta on huolehdittava tuomalla ne
maihin käsiteltäväksi. Ruoppaukset ja läjitykset edellyttävät vesi-
ja ympäristönsuojelulain mukaista lupamenettelyä. Jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa on syytä varautua pilaantuneisuudesta
aiheutuviin lisäkustannuksiin. Asemakaavassa on annettu seu-

alueilla, joilla on kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva ruop-
paustarve.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu

Sörnäisten rantatien ja Hakaniemensillan liikenteen aiheuttama
melu on hallitsevaa suunnittelualueella. Helsingin kaupungin me-
luselvityksen 2017 mukaan Hakaniemensillan länsipuoli on lähes
kauttaaltaan melualuetta, jossa ylitetään melutason ohjearvot.
Sörnäisten rantatie läheisyydessä päiväajan keskiäänitaso on 70-
75 dB. Hakaniemenranta ei Haapaniemenkadun itäpuolella ole
ajoneuvoväylä ja Merihaka on ääniympäristöltään rauhallista alu-
etta, jolle liikennemelua kantautuu lähinnä kauempaa Hakanie-
mensillan ja Pohjoisrannan suunnasta. Melutason ohjearvo alittuu
aivan läntisimpiä osia lukuun ottamatta. Siltavuorensalmen etelä-
puolella Pohjoisrannan ja Hakaniemensillan liikenteen aiheuttama
melu ylittää kauttaaltaan ohjearvot kaava-alueella ja sen välittö-
mässä ympäristössä.

Ilmanlaatu

Kaava-aluetta lähimmät typpidioksidin passiivikeräinmittaukset
ovat sijainneet Hämeentiellä ja Sörnäisten rantatien pohjois-
osissa. Vaikka typpidioksidipitoisuudet ovat olleet laskussa,
vuonna 2017 tehdyn arvion mukaan Sörnäisten rantatien pohjois-
osa on edelleen määritelty typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalu-
eeksi ja osa Hämeentiestä alueeksi, jolla raja-arvo on vaarassa
ylittyä. Kaava-alueen kohdalla on kuitenkin epätodennäköistä,
että raja-arvo ylittyy, sillä Sörnäisten rantatien eteläosassa liitty-
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mäalueet ovat laajat ja meren läheisyys lisää tuulettuvuutta. Typ-
pidioksidin ohjearvot voivat erityisesti epäedullisissa sääolosuh-
teissa ylittyä Sörnäisten rantatien välittömässä läheisyydessä.
Myös pienhiukkaspitoisuudet ovat vilkkaan kadun läheisyydessä
korkeampia kuin etäämpänä kaupunkiympäristössä, mutta jäävät
selvästi alle niille asetetun raja-arvon. Hengitettävien hiukkasten
pitoisuudet voivat vilkkaassa liikenneympäristössä nousta kor-
keiksi etenkin katupölykaudella.

Kaavaratkaisu

Melu

Alueelta on laadittu liikennemeluselvitys (Akukon Oy, 161227-2-B,
31.1.2019), jossa on mallintamalla arvioitu katujen ajoneuvoliiken-
teestä ja raitioliikenteestä kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön
kohdistuvaa melua. Meluselvityksessä on varauduttu asemakaa-
van mahdollistamien Kruunusiltojen raitiolinjojen lisäksi mahdolli-
suuteen, jossa Kalasatamasta kulkisi tulevaisuudessa raitiotie
Nihdistä Hakaniemenrannan kautta keskustaan. Sekä ilmanlaatu-
että meluselvityksessä käytetyissä katuliikenteen ennustemää-
rissä vuodelle 2040 on oletuksena Sörnäisten tunnelin toteutumi-
nen, koska sen toteutuessa liikennemäärät kaava-alueella ovat
suuremmat kuin ilman tunnelia. Poiketen asemakaavaluonnosvai-
heen selvityksistä, niissä on nyt tarkasteltu vain vaihtoehtoa,
jossa keskustatunnelin ei ole oletettu rakentuneen, koska Haka-
niemenrannan alueella liikennemäärien arvioidaan olevan suu-
rempia ilman keskustatunnelia kuin sen kanssa. Selvityksissä on
siten tarkasteltu vain melun ja ilmanlaadun kannalta huonompaa
tilannetta.

Kaavan äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että
asunnoissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä
ja 30 dB yöllä. Lisäksi on otettu huomioon raitioliikenteen aiheut-
tamat laskennalliset enimmäisäänitasot, joten äänitasoerovaati-
muksen perusteena on ollut sisätiloissa tavoiteltava LAmax 45
dB. Voimakkaimmat melutasot ja ilmanlaatuvaikutukset kohdistu-
vat Merihaankadun ja Hakaniemensillan puoleisille julkisivuille,
joilta oleskeluparvekkeet on kielletty, eivätkä asunnot saa aueta
ainoastaan näiden katujen suuntaan. Korttelissa 10397 on Silta-
vuorensalmen suuntaan annettu erikseen 30 dB vaatimus, koska
tällä suunnalla on haluttu ehdottomasti varmistaa tavanomainen
uudisrakentamisen perustaso ääneneristävyydelle, koska korttelin
edustalla voi mahdollisesti jatkossa sijoittua vesibussiliikennettä.

Selvityksen mukaan korttelissa 11207 piha-alueet ovat sijoitetta-
vissa melulta hyvin suojaan korttelin sisäosiin. Kortteleissa 11209
ja 10397 piha-alueiden suojaaminen melulta on huomattavasti
haastavampaa ja piha-alueiden suojaamiseksi on meluselvityk-
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sessä esitetty yksi mahdollinen vaihtoehto, jolla melutason päivä-
ajan ohjearvo alittuu valtaosalla piha-alueista ja yöajan ohjearvo
alittuu kaikilla piha-alueilla. Kaavassa kuitenkin edellytetään, että
molemmissa kortteleissa parhaiten melulta suojattavissa olevalla
pihalle tulee rakentaa asukkaiden yhteiskäyttöinen leikki- ja oles-
kelualue. Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla sekä
asuntojen oleskeluparvekkeilla ja -terasseilla edellytetään Vnp
993/1993 mukaisten melutason ohjearvojen 55 dB päivällä ja 50
dB yöllä saavuttamista.

Merihaankadun itäpuolella kaavan mahdollistama raitioliikenne
lisää melua nykyiseen melutilanteeseen verrattuna etenkin Haa-
paniemenkadun itäpuolella. Raitioliikenne on jatkossa alueen
merkittävin melulähde.  Raitiovaunujen ohiajosta syntyvä melu on
erityyppistä kuin kauempaa kantautuva ajoneuvoliikenteen melu.
Yksittäiset ohiajot erottuvat muuten ääniympäristöltään melko rau-
hallisella alueella. Merihaan olemassa olevien asuinrakennusten
piha-alueet jäävät kuitenkin rakennusten suojaan ja niillä meluta-
son ohjearvot alittuvat myös tulevassa tilanteessa. Kaava-alueen
pohjoispuolelle sijoittuvan päiväkodin ja perhetalon piha-alueella
ylittyy meluselvityksen mukaan melutason ohjearvo päivällä raitio-
liikenteen myötä. Meluhaittojen vähentämiseksi Merihaan ole-
massa olevien rakennusten kohdalla on kaavassa annettu mää-
räys, jonka mukaan raitiotie tulee toteuttaa tällä kohdin nurmira-
tana. Lisäksi määrätään kiinnittämään erityistä huomiota melun
torjuntatarpeeseen ja viihtyisän ympäristön suunnitteluun sekä
raitiolinjan että siihen liittyvän katualueen jatkosuunnittelussa ole-
massa olevien asuintonttien kohdalla.

Merihaankadun länsipuolella Hakaniemenranta -katuun rajautu-
van asuinkiinteistön kohdalla melutasot nousevat, mutta umpikort-
telirakenne suojaa kuitenkin sisäpihan puolta. Melutasojen kas-
vuun vaikuttaa Hakaniemenranta -kadun liikennemäärän ennus-
tettu kasvu, mikä pääosin aiheutuu muusta kuin kaavaratkaisusta.
Tätä suurempi vaikutus melutason kasvuun on raitiotiellä ja raitio-
linjan vaihteiden sijoittumisella tälle katualueelle. Meluhaittojen
vähentämiseksi kaavassa on annettu jatkosuunnittelumääräys
melun torjuntatarpeesta olemassa olevien asuintonttien kohdalla.
Mahdollisia meluntorjuntakeinoja, joita Hakaniemenrannassa on
jatkossa syytä tarkastella, ovat mm. hiljaiseen päällysteeseen,
nurmirataan, vaihdetyyppiin ja ajonopeuksiin sekä kadun ja radan
ylläpitoon kohdistuvat toimet. Kaavaratkaisun mukainen uudisra-
kentaminen ja liikennejärjestelyt toisaalta vähentävät melua Haka-
niemenkadun varrella.

Siltavuorensalmen eteläpuolella kaavaratkaisu ei juurikaan vai-
kuta alueen melutilanteeseen asumisen tai alueen virkistyskäytön
kannalta. Siltavuorenranta -katu siirtyy lähemmäs asuinrakennuk-
sia mutta toisaalta runsasliikenteiset Hakaniemensilta ja Pohjois-
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ranta siirtyvät kaavan myötä kauemmas asumisesta. Sillan kaitee-
seen on melun leviämisen vähentämiseksi lisäksi määrätty toteu-
tettavaksi 0,5 metrin korkuinen melusuojaus.

Kaavavaiheen meluntorjunnan yleissuunnittelussa on varauduttu
ns. pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, joten raitioliikenteen
melupäästönä on käytetty uuden Artic-vaunun päästöä radan pin-
tarakenteen ollessa asfalttia ja betonia. Asemakaavassa on mää-
rätty radan rakentamisesta nurmiratana. Umpinurmiradalla melu-
päästö voi parhaassa tapauksessa olla jopa 5-6 dB alhaisempi.
Lisäksi raitioliikenteen melu on mallinnettu selvityksessä esitetyillä
nopeustasoilla myös mm. pysäkkien kohdalla, eikä nopeuksien
muutoksia ole otettu huomioon. Uudet syväuraiset vaihteet voivat
olla 5 dB hiljaisempia kuin selvityksessä mallinnetut nykyvaihteet,
millä voi olla vaikutusta etenkin vaihteiden kohdalla. Näin ollen
raitioliikenteen meluvaikutukset voivat kaikkiaan olla selvästi vä-
häisemmät kuin nyt arvioidussa tilanteessa.

Runkomelu ja tärinä

Uusi raitiotielinja sijoittuu nykyisten ja uusien asuinkerrostalojen
sekä hotellirakennusten korttelialueiden läheisyyteen. Kaavassa
edellytetään suunnittelemaan raitiotie siten, ettei raitiotieliikenteen
aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enim-
mäisarvoja rakennusten sisätiloissa. Suunnittelun tavoitearvoina
voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia. Myös uusissa kortte-
leissa on suositeltavaa kiinnittää huomiota kadun pintarakennetta
pitkin mahdollisesti rakennuksen sokkeliin kytkeytyvään runkome-
lun torjuntaan, mikäli rakennukset sijoittuvat lähelle raiteita ja
niissä on asuintiloja alimmissa kerroksissa.

Ilmanlaatu

Asemakaavavalmistelun yhteydessä on tutkittu Hakaniemenran-
nan ja Sörnäisten rantatien eteläosan alueen ilmanlaadun muu-
toksia täydennysrakentamisen myötä. (Ilmatieteenlaitos,
12.9.2017). Leviämismallitarkastelut tehtiin avoimen väylän le-
viämismallilla (CAR-FMI). Sörnäisten rantatien katukuilumaisella
osuudella pitoisuuksien muodostumista tarkasteltiin lisäksi katu-
kuilumallilla (OSPM). Katukuilumallinnusta käytettiin Sörnäisten
rantatien tarkastelukohtaan, koska liikennemäärät sillä kohdin
ovat suurimmat ja siten myös ilmanlaatuvaikutukset. Muualle
suunnittelualueelle ei muodostu sen tyyppisiä katukuilumaisia alu-
eita, joiden liikennemääräennusteilla ilmanlaadun raja-arvojen ylit-
tyminen voisi olla edes todennäköistä. Lähtökohtana ulkoilman
typpidioksidin (NO2) ja pienhiukkasten (PM2,5) leviämismallinnuk-
selle olivat nykyistä tai hieman uudempaa autokantaa edustava
Euro 4 -päästötaso, vuodelle 2040 ennustetut liikennemäärät ja
suunniteltu tuleva maankäyttö. Aiemmin laaditun ilmanlaatuselvi-
tyksen pohjalta on kaavaehdotukseen laadittu asiantuntija-arvio
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ilmanlaadusta muuttuneeseen suunnitelmaa verraten. Samalla on
arvioitu sitä, kuinka pakokaasupäästöt ja niiden aiheuttamat vai-
kutukset ilmanlaatuun pienenevät tulevaisuudessa, kun ajoneuvo-
jen moottoritekniikka kehittyy ja päästörajoitukset tiukkenevat. (Il-
matieteenlaitos 30.1.2019).

Asiantuntija-arvion mukaan typpidioksidin vuosiraja-arvon ei arvi-
oida ylittyvän Merihaankadulla. Muualla kaava-alueella typpidiok-
sidin ja pienhiukkasten pitoisuudet alittavat niille asetetut raja-ar-
vot. Vuoden 2017 laskelmien mukaan typpidioksidin vuorokau-
siohjearvon arvoitiin ylittyvän katujen varsilla alueilla, joille ollaan
osoittamassa uudisrakentamista. Typpidioksidin vuorokausioh-
jearvo voi ylittyä Helsingissä vilkkaissa liikenneympäristöissä ja
keskustan alueella. Ohjearvojen ylittyminen on tulevaisuudessa-
kin mahdollista, mutta todennäköisesti alueet, joilla ohjearvot ylit-
tyvät tulevat olemaan nykyistä pienempiä. Kaikkiaan ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet tulevat yleisen päästökehityksen myötä
olemaan pienempiä kuin vuoden 2017 ilmanlaatuselvityksessä.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet voivat epäedulli-
sissa meteorologisissa olosuhteissa ylittää niiden vuorokausipitoi-
suudelle asetetun ohjearvon tai raja-arvotason tarkastellulla tutki-
musalueella kuten muuallakin Helsingissä vilkasliikenteisissä ym-
päristöissä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat eten-
kin katupölykaudella vilkkaasti liikennöityjen väylien läheisyy-
dessä.

Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
määräys, jonka mukaan isompiin katuihin rajoittuvissa rakennuk-
sissa tuloilman sisäänotto tulee järjestää rakennusten kattotasolta
tai sisäpihan puolelta. Asukkaiden altistumisen vähentämiseksi
Merihaankadun ja Hakaniemensillan puoleisille julkisivuille, joilla
ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat korkeimmat, ei saa sijoittaa
oleskeluparvekkeita. Myöskään asunnot eivät saa aueta yksin-
omaan näiden julkisivujen suuntaan, jotta asunnon ikkuna olisi
mahdollista tarvittaessa avata puhtaamman ilman puolelta. Kort-
teleiden sisäosiin sijoittuvat piha- ja oleskelualueet ovat riittävän
suojassa liikenteen aiheuttamilta epäpuhtauksilta.

Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Sillan madaltaminen ei vähennä pelastusturvallisuutta. Pelastus-
laitoksen tehtävät sillan takana Hakaniemenaltaassa ovat pinta-
pelastustehtävät sekä mahdolliset puomitukset. Tehtäviin liittyvä
kalusto mahtuu tulevan sillan ali.

Hakaniemenrannan kortteleiden pelastus ratkaistaan osittain ym-
päröiviltä katualueilta nostolavalla ja osittain itsepelastautumi-
sena.
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Suunnittelussa tulee huomioida, että virroitinlangan ja seinän väli-
nen etäisyys saa minimissään olla 7 metriä. Lisäksi suunnittelussa
tulee huomioida pääsy petauspaikalle sekä petauspaikan ta-
soerot, joka saa maksimissaan olla 200 mm.

Korkeanrakentamisen osalta pelastusturvallisuudessa ja raken-
nusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa rakennus-
valvonnan korkeanrakentamisen ohjekortistoa.

Kruunusillat yleissuunnitteluohjeessa on annettu pelastuslaitok-
sen vaatima perusmitoitus toiminnan turvaamiseksi.

Helsingin katuverkon sammutusvesiverkon suunnittelun periaat-
teena on, että katuverkon uusimisen yhteydessä tulee tutkia myös
nykyisten maanalaisten palopostien sijoitus maan pinnalle. Lähtö-
kohtaisesti uudet palopostit tulee sijoittaa maanpäälle.

Näkinsillan 30 t kantavuus on riittävä pelastuslaitokselle.

Nimistö

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä useissa kokouk-
sissa suunnittelun eri vaiheissa. Ensimmäisen kerran nimistöä on
käsitelty 13.4.2016 ja viimeksi 16.1.2019.

Alueelle esitetyt uudet nimet ovat Merihaankatu Havshagsgatan,
Merihaanpuisto Havshagsparken, Miina Sillanpään katu Miina
Sillanpääs gata, Näkinaukio Näckens plats, Näkinkulku Näckens
gång, Signe Branderin kuja Signe Branders gränd, Signe Bran-
derin terassi Signe Branders terrass ja Vetehisenkulku Ström-
karlsgången.

Lisäksi korjataan vuonna 1962 vahvistuneen Hakaniemen sillan
kirjoitusasu nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muo-
toon Hakaniemensilta Hagnäsbron sekä siirretään Kruunun-
haassa jo käytössä ollut nimi Kirjanpuisto Bokparken uuden ran-
tapuiston nimeksi.

Nimet perustuvat alueen paikallishistoriaan (mm. Necken-niminen
huvila ja vuokra-alue) ja käytössä olleisiin paikannimiin. Merihaan
nimi tulee ensimmäistä kertaa näkyviin kaupungin virallisessa ni-
mistössä (Merihaankatu, Merihaanpuisto). Valokuvaaja Signe
Branderia (1869 1942) ja sosiaaliministeri, kansanedustaja, ta-
lousneuvos Miina Sillanpäätä (1866 1952) muistetaan alueen ni-
mistössä.

Sörnäisten rantatien osuus Näkinkujalta Näkinsillalle muutetaan
Miina Sillanpään kaduksi entisestään muuttuvien liikennejärjeste-
lyiden vuoksi. Tässä vaiheessa nimenmuutos koskee osoitteita
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Sörnäisten rantatie 9 ja 11. Sörnäisten rantatien alkupää Hakanie-
mentorilta lähtien tullaan muuttamaan Miina Sillanpään kaduksi
erillisellä prosessilla.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavatyön yhteydessä on tutkittu alueen pohjarakentamisolosuh-
teita ja määritetty alustavat perustamistavat ja esirakentamistoi-
menpiteet sekä laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma, jossa
esitetään ratkaisut alueen tasauksesta, hule- ja merivesitulvien
torjunnasta ja yhdyskuntateknisen huollon verkostojen järjeste-
lyistä. Lisäksi on selvitetty maaperän ja vesialueen sedimenttien
pilaantuneisuutta, näiden edellyttämiä kunnostustoimenpiteitä,
vaikutuksia vesistöihin, sekä vaikutukset meluun ja ilmanlaatuun.

Kaavatyön yhteydessä on järjestetty alueen suunnittelusta ideakil-
pailu. Ideakilpailun arvostelun yhteydessä on arvioitu eri suunnit-
teluratkaisujen sopivuutta alueen kaupunkirakenteeseen ja kau-
punkikuvaan.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset ja kaavatalous

Maaperän ja merenpohjan sedimenttien pilaantuneisuus, vaike-
asti rakennettava maaperä, rantarakenteet ja laajat ruoppaus- ja
täyttötyöt, sijainti merivesien tulvavaara-alueella sekä olemassa
olevat kunnallistekniikan verkostot edellyttävät kaupungilta merkit-
täviä ennakkoinvestointeja. Kustannusarviot on laadittu esi- ja
pohjarakentamisen yleissuunnitelmien, kunnallistekniikan yleis-
suunnitelman sekä sedimenttien ja maaperän haitta-ainetutkimus-
ten pohjalta.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen ja rannat 34 milj. euroa
-
-
Johtosiirrot 9 milj. euroa
-
-
Kadut ja liikennealueet 15,5 milj. euroa
-
-
Puistot, virkistys- ja viheralueet 5 milj. euroa
-
-
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Yhteensä 60 - 65 milj. euroa
-m2)

Ranta-alueiden toteuttamisessa ja suunnittelualueen tasaussuun-
nittelussa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttaman
merenpinnan nousun vaikutukset. Tämän lisäksi tulevaisuudessa
joudutaan varautumaan meri- ja hulevesitulviin suunnittelualuetta
laajemmalla alueella. Varautumiskeinoina on esitetty tulva- ja hu-
levesijärjestelmät ja -pumppaamot sekä muutoksia nykyisen Meri-
haan alueella. Näiden kustannusten suuruudeksi on arvioitu suu-
ruusluokaltaan yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Tulviin varautu-
misen järjestelyt jakautuvat pitkälle aikavälille eivätkä kaikki inves-
toinnit ole välttämättömiä alueen rakentamiskäyttöönoton yhtey-
dessä. Tulviin varautumisen vaikutus Siltavuorensalmen alueella

-m2.

Kustannuksissa ei ole otettu huomioon Kruunusillat raitiotien kus-
tannuksia eikä Hakaniemen sillan uusimisen kustannuksia, joista
on käynnissä erilliset suunnittelu- ja toteutushankkeet.

Alueelle on aiemmin laadittu asemakaava hotellitonttia, sekä ton-
tin itäpuolella sijaitsevaa aukiota ja näihin liittyviä julkisia ranta-
alueita varten. Hakaniemen hotellin asemakaavan toteuttamisen
kustannuksiksi on arvioitu aiemmin 19 miljoonaa euroa, eikä sitä
ole sisällytetty Hakaniemenrannan asemakaavan kustannuksiin.

Asemakaava mahdollistaa myös venesataman toteuttamisen
Pohjoisrannan pohjoispäähän. Tämän toteuttaminen ei ole muun
maankäytön toteuttamisen edellytyksenä. Alustavasti venesata-
man esi- ja rantarakentamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 20
miljoonaa euroa, eikä sitä ole sisällytetty edellä esitettyyn kustan-
nusarvioon. Tarkempi kustannusarvio tulee laatia, mikäli alueen
jatkosuunnittelua edistetään.

Rakennusoikeuden arvo ja tonttitulot

Asemakaava ja asemakaavamuutos nostavat alueen nykyisten
tonttien arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja rakennusoikeuden
myynnistä ja vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi AM-oh-
jelman mukaisella hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalla on arvioitu
noin 75 miljoonaa euroa.

Muut kustannukset

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää uutta teknisen huollon ver-
kostojen rakentamista. Uuden yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostojen kustannukset on arvioitu kunnallisteknisessä yleissuunni-
telmassa. Näistä kustannuksista lähtökohtaisesti vastaavat ver-
konhaltijat. Kustannuksia aiheutuu seuraavasti (alv 0 %):
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Vesihuolto 7 milj. euroa
Kaasu 0,6 milj. euroa
Kaukolämpö ja jäähdytys 1 milj. euroa
Sähkö, keskijännite 0,5 milj. euroa

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen merkitystä
uuden yleiskaavanmukaisena keskusta-alueena. Kaavaratkaisun
toteuttaminen kytkee osaltaan Kalasataman alueen kantakaupun-
kiin, kun Sörnäisten rantatien ja Hakaniemensillan estevaikutus
vähenee. Kaupunkirakenteellisesti keskusta-alueen laajentaminen
ja kantakaupungin tiivistäminen on tärkeää alueen elinvoimaisuu-
den takaamiseksi. Alueen rakentumisella on yhdyskuntaraken-
netta eheyttävä vaikutus.

Yhteydet alueen läpi parantuvat merkittävästi. Hakaniemensillan
liittyessä alueen katuverkkoon Hakaniemenrannassa ja Siltavuo-
renrannassa katuverkko muuttuu kaupunkimaiseksi ja esteettö-
mät yhteydet paranevat. Kruunusillat -pikaraitiotieyhteys muuttaa
alueen merkitystä seudullisesti, kun Laajasalosta Kalasataman
eteläosan kautta kulkeva joukkoliikenteen merkittävä uusi yhteys
avautuu. Samaa siltayhteyttä pitkin kulkee myös pyöräilyn pää-
reitti itä-länsi suunnassa suunnittelualueen läpi. Jalankulkuyhtey-
det Kruununhaan ja Kallion välillä paranevat uuden sillan myötä.

Rantojen avaamisella lähialueen asukkaiden käyttöön vahviste-
taan lähialueen kaupunginosat rantaan ja merellisiin virkistysalu-
eisiin. Alueen rantoja pitkin kulkeva Rantareitti kytkee suunnittelu-
alueen koko Helsingin kiertävään kävelyreittiin. Hakaniemen sillan
madaltaminen 7,25 metrin alituskorkeudesta 5,0 metriin rajoittaa
joidenkin, nyt alitse mahtuvien alusten pääsyä Hakaniementorin
välittömään läheisyyteen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan kulttuuriperintöön ja
ihmisten oloihin ja elinympäristöön

Kaavaratkaisun myötä Hakaniemen merellinen julkisivu rakentuu
uudelleen ja erityisesti näkymät etelästä kohti Hakaniemenrantaa
muuttuvat. Hakaniemensillan pohjoisten ramppialueiden rakentu-
minen muuttaa näkymiä Sörnäisten rantatien suunnasta kohti Ha-
kaniemeä sekä Hakaniementorilta kohti Merihakaa.

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu arvokkaita rakennettuja
kulttuuriympäristöjä, joiden arvot on huomioitu suunnittelussa. Nä-
kymät Hakaniementorilta Siltavuorenpenkereen Helsingin yli-
opisto rakennukset RKY 2009 -alueelle säilyvät. Suunnittelualue
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kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Hel-
singin empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyvät Kruunun-
haka ja pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan.

Alueen rakentuminen nykyisen kaupunkirakenteen ja merenran-
nan väliin muuttaa olemassa olevien kortteleiden näkymiä. Pää-
osa korttelialueista on nykyisin toimitila- tai liiketilakäytössä. Ole-
massa olevien asuinkortteleiden näkymät muuttuvat Viherniemen-
kadun ja Hakaniemenkadun päässä sekä Lintulahdenaukion kort-
teleissa.

Kaavaratkaisun toteutuessa näkymät Hakaniementorin suunnasta
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijul-
kisivua kaventuvat kortteleiden toteutuessa. Siltavuorenpenger
sekä John Stenbergin rannan edustan vesiallas jäävät näkymään.

Pitkänsillan ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunni-
telma muodostaa uuden julkisivun Hakaniemenrannalle. Hakanie-
menrannassa korttelirakenne noudattelee nykyisen rakenteen
korkomaailmaa. Merihaka ei enää näy nykyisenkaltaisena koko-
naisuutena Pitkältäsillalta katsottuna, vaan kaupunginosa jää pää-
osin uuden rakentamisen taakse.

Sörnäisten rantatien varteen Merihaan tornin yhteyteen on suun-
niteltu korkeampaa rakentamista. Rakentaminen toimii Sörnäisten
rantatien näkymän päätteenä saavuttaessa kaupunkiin. Nykyisen
Hakaniemen sillan moottoritiemäinen ympäristö tiivistyy ja muut-
tuu kaupunkimaiseksi, kun nykyiset ramppialueet rakennetaan ja
uusi katulinjaus kulkee Merihaan pysäköintilaitoksen vieritse.

Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota katutason ja julkisten
tilojen toimivuuteen ja korkeaan laatutasoon. Alueelle tyypilliseen
tapaan rakennusten ensimmäiset kerrokset on varattu kivijalkalii-
ketiloille, joihin on käynti suoraan kadulta.

Siltavuorensalmen rannat muuttuvat rakennetuiksi kaavaratkaisun
toteutumisen myötä. Puistoalueita laajennetaan ja rantaviivasta
muodostuu yhtenäinen rakennettu kokonaisuus. Kokonaisuuteen
liittyy myös uusi Hakaniemensilta, joka kytkee rantojen kävelyalu-
eet kokonaisuudeksi. Rannoille muodostuu uutta virkistysaluetta,
kun Merihaan edustan puistoaluetta ja Kruununhaan puoleista
Kirjanpuistoa laajennetaan. Rantojen suunnittelussa on kiinnitetty
erityistä huomiota veden äärelle pääsyyn, joka parantaa virkistys-
alueiden viihtyvyyttä.

Alueen virkistykselliset kävely-yhteydet paranevat merkittävästi
kaavaratkaisun toteutumisen myötä. Lisäksi rantojen yhteyteen
toteutettavat liiketilat parantavat rantojen palveluiden tarjontaa ja
lisäävät alueen houkuttelevuutta.
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Vaikutukset luontoon

Asemakaava ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia vesien virtauksiin,
vedenvaihtoon tai vedenlaatuun.

Sedimenttien haitta-aineet otettu huomioon asemakaavassa. Ase-
makaavan toteuttamisen yhteydessä haitta-aineita sisältävät mas-
sat poistetaan alueelta.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan mukainen asuinkerrosalan lisäys tuottaa alueelle
lisää autoliikennettä noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne
jakautuu tasaisesti alueen kaduille, eikä se merkittävästi vaikuta
katuverkon toimivuuteen.

Asumisen lisäksi alueelle on suunniteltu myymälä- sekä toimitilaa.
Liikennesuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt ulottuvat asu-
kaspysäköintialueille E ja I. Kruununhaassa asukaspysäköintitun-
nusalueella E pysäköintitunnusten ja pysäköintipaikkojen välinen
suhde on 1,39 (tilanne 1.1.2018), eli lunastettuja asukaspysäköin-
titunnuksia on enemmän, kuin kadunvarsipysäköintipaikkoja.
Sama suhdeluku Hakaniemessä pysäköintitunnusalueella I on
1,03.

Liikennesuunnitelman mukaiset järjestelyt vähentävät alueelta yh-
teensä noin 180 kadunvarsiautopaikkaa, joista noin 70 Siltavuo-
renrannan puolella (asukaspysäköintitunnusalue E) ja 100 Haka-
niemen puolella (asukaspysäköintitunnusalue I). Tämän seurauk-
sena tunnusten ja paikkojen välinen suhde olisi jatkossa P-tun-
nusalueella E 1,46 ja P-tunnusalueella I 1,07.

Lisäksi Hakaniemessä on pysäköintilaitos Merihaan kalliosuoja,
jossa on noin 80 autopaikkaa. Nykyinen asemakaava mahdollis-
taa lisäksi 700 autopaikan pysäköintilaitoksen rakentamisen Ha-
kaniemen torin alle.

Kaavaratkaisu perustuu markkinaehtoisen pysäköinnin periaattei-
siin kortteleiden 11209 ja 10397 osalta, jossa rakennushankkee-
seen ryhtyvä arvioi pysäköinnin tarpeen suunnittelun yhteydessä.
Korttelissa 11207 pysäköintipaikkamäärä tulee toteuttaa asema-
kaavan mukaisesti. Kaavaratkaisun korttelin 11207 toteutuessa
kaavan mukaisella pysäköintipaikkamäärällä sekä kortteleiden
11209 ja 10397 markkinaehtoisella pysäköintipaikkamäärän to-
teutuksella ei arvioida olevan vaikutuksia alueelliseen kadunvarsi-
pysäköintiin.
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Pysäköinti on mahdollista toteuttaa korttelikohtaisesti. Pysäköin-
nin määrä arvioidaan toteutuksen yhteydessä joka saattaa vaikut-
taa Hakaniemen alueen (I-alue) kadunvarsipysäköintikapasiteet-
tiin entisestään, jos kortteleissa ei toteuteta autopaikkoja. Kaavan
mukainen rakentaminen mahdollistaa kortteleihin sijoitettavaksi
yhteensä 444 pysäköintipaikkaa.

Liikenne- ja katusuunnittelu on tarkastellut simuloinnein liikenteen
sujuvuutta kaava- ja siihen liittyvillä liikennealueilla. Simulointimal-
leissa käytettiin nykyisiä liikennelaskentoja ja arvioitiin Hämeen-

-
2030 liikenne-ennusteita. Alueen mitoittavana liikennemääränä
voidaan pitää nykytilannetta, jossa on huomioitu Hämeentien
muutokset. Kantakaupunkiin suuntautuva autoliikennemäärä on
ollut laskussa jo vuosia.

Siltavuorenrannan yhdistäminen koko liittymänä Pohjoisrannan
kanssa ei vaikuta Pohjoisranta Sörnäisten rantatie yhteyden väli-
tyskykyyn merkittävästi, sillä risteys ei ole yksittäisenä risteyksenä
yhteyden kannalta mitoittava risteys. Uuden valo-ohjatun risteyk-
sen lisäämisellä on kuitenkin vaikutusta ns. vihreän aallon muo-
dostamiseen. Vihreä aalto tulee muodostaa liikennetilanteen mu-
kaan ruuhkasuuntaan, jotta risteysvälit eivät ruuhkaudu. Tällöin
vastakkaiseen suuntaan kulkeva liikenne joutuu mahdollisesti py-
sähtelemään liikennevaloihin. Siltavuorenranta yhdistää jatkossa
Unioninkadun ja Pohjoisrannan entistä paremmin. Tästä johtuen
Siltavuorenranta kadun liikennemäärä tullee lisääntymään nykyi-
sestä merkittävästi. Unioninkadulle sivusuuntana yhdistyvälle Sil-
tavuorenrannalle on mahdollista antaa hieman nykyistä enemmän
vihreää, jos liikennettä ohjautuu reitille enemmän, kuin mitä Unio-
ninkadulle ehtii valokierron aikana kääntymään. Silti jonoja Silta-
vuorenrantaan Unioninkadun risteykseen muodostunee.

Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien risteys muutetaan ta-
soliittymäksi. Risteys ei kuitenkaan ruuhkaudu merkittävästi en-
nusteliikennemäärillä. Pääsuunnan, Sörnäisten rantatien suuntai-
nen, autoliikenne jonoutuu hieman sekä aamun, että illan huippu-
tuntina. Jono pääsee kuitenkin purkautumaan yhden valovaiheen
aikana, vaikka raitiovaunujen valoetuudet toteutuisivatkin. Sivu-
suunnan, Hakaniementorin suunnasta tuleva autoliikenne saa riit-
tävästi vihreää, johtuen pääsuunnan ylittävän suojatien vihreän
vaiheen pituudesta. Raitiovaunujen osalta risteys toimii hyvin.
Raitiovaunun odotusaika on maksimissaan puolen minuutin luok-
kaa.

Toimivuustarkasteluin on tutkittu myös Pohjoisranta  Sörnäisten
rantatie reitin toimivuutta satamaliikenteen kannalta, kun Kataja-
nokalle saapuu matkustaja-alus iltapäiväruuhkan aikaan. Kaava-
alueella olevat risteykset eivät muodostu tämän liikenteen kan-
nalta pullonkauloiksi. Lisäksi Pohjoisranta  Sörnäisten rantatie
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reitillä on nykyisinkin käytössä sataman ruuhkaohjelma, jolla prio-
risoidaan edellä kuvatussa tilanteessa satamasta poispäin suun-
taavan liikenteen sujuvuutta.

Sörnäisten rantatien risteyksessä Haapaniemenkadulta etelästä
ajamisen salliminen kaikkiin liikennesuuntiin vähentää pääsuun-
nalle annettavaa vihreää aikaa. Tästä huolimatta risteys ei muo-
dostu pääsuunnalle pullonkaulaksi.

Autoliikenne Hakaniemensillalta ei jatkossa saa kääntyä Hakanie-
menrantaan länteen, vaan on kierrettävä Näkinsillan pohjoispuo-
len katuyhteyttä Näkinkujan ja Hakaniemenkadun kautta Hakanie-
menrantaan. Suuret liikennevirrat halutaan Hakaniemenkadulta
pois estämällä ajo Hakaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle poh-
joiseen ja pohjoisesta. Ratkaisu vähentää liikennettä Hakanie-
menkadulta, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen viihtyisyyteen.

Hakaniemenrantaan Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien
väliin sijoittuvat raitiotiepysäkit palvelevat Merihaan asukkaita hy-
vin. Pysäkeille on hyvät yhteydet Merihaan kannelta, sillä jalankul-
kuyhteys kannelta laskeutuu pysäkkien kohdalle.

Suunnittelualueen pyöräilyjärjestelyt ovat kantakaupungin pyöräi-
lyverkon tavoitetilan mukaisia.

Kaava luo edellytykset toteuttaa alueelle paikallista ja koko kanta-
kaupungin tarvetta palvelevat korkeatasoiset yhdyskuntateknisen
huollon palvelut.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava mahdollistaa alueen korkotasojen ja kunnallistekniikan jat-
kosuunnittelussa varautumisen merivedenpinnan nousuun sekä
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kestävän liikkumisen muotojen toteut-
tamisen alueella. Erityisesti Kruunusillat -pikaraitiotieyhteydellä on
seudullinen vaikutus.

Kantakaupungin tiivistäminen joukkoliikenteen solmukohdissa
edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisussa annetut melun-, runkoäänen- ja tärinäntorjun-
taa sekä ilmanlaatua koskevat määräykset luovat edellytykset ter-
veellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.
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Kaavaratkaisu ei merkittävästi heikennä ilmanlaatua kaava-alu-
een lähiympäristössä. Asemakaavan mukainen rakentaminen ei
lisää alueen liikennettä siinä määrin, että asemakaavalla olisi
merkittäviä vaikutuksia sen lähiympäristön ilmanlaatuun. Myös-
kään alueen tuulettumisolosuhteiden muuttuminen ei heikennä
alueen ilmanlaatua kaava-alueen ulkopuolella. Paikoin kaavan
mukainen rakentaminen voi estää ilman epäpuhtauksien leviä-
mistä Merihaankadun länsipuolelle.

Kaavaratkaisun meluvaikutukset ulottuvat myös kaava-alueen ul-
kopuolelle. Merihaassa ääniympäristö muuttuu ja melutaso kas-
vaa raitioliikenteen myötä. Muutosta melutasoissa tapahtuu, jos-
kin pienemmissä määrin, myös Hakaniemenranta -kadun länsi-
osassa. Tästä syystä kaavassa edellytetään viherradan toteutta-
mista sekä kiinnittämään huomiota meluntorjuntatarpeeseen jat-
kosuunnittelussa. Kaavaratkaisu mahdollistaa mm. merkittävän
raitiotieyhteyden rakentamisen ja täydennysrakentamisen sen ää-
relle, mikä edistää kestävien kulkumuotojen osuutta. Kaavan ta-
voitteet ja annetut meluhaittoja vähentävät kaavamääräykset huo-
mioiden melutilanteen ei arvioida heikentyvän merkittävästi
kaava-alueen ulkopuolella.

Asemakaava luo edellytykset turvalliselle ja terveelliselle ympäris-
tölle maaperän pilaantuneisuuden osalta. Asemakaavassa on an-
nettu määräys pilaantuneiden maiden tutkimisesta ja kunnostami-
sesta.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Alueen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kaupunkirakenteellinen
eheyttäminen vahvistavat alueen luonnetta osana keskusta-alu-
etta. Alueelle luodaan mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Suurimmat vaikutukset kaavaratkaisulla rajoittuvat suunnittelualu-
een lähiympäristöön, eli kaavaratkaisun vaikutukset rajoittuvat
paikallisesti. Rakentamisaikaiset vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja
vaikutuksia alueen yritystoimintaan tulee väistämättä. Rakentami-
sen osalta vaikutukset ulottuvat myös saavutettavuuteen.

Asemakaavaratkaisu vaikuttaa erityisesti kivijalkaliiketilojen toi-
mintamahdollisuuksiin. Alueelle tulee lisää liiketilaa sekä asiak-
kaita. Kivijalkaliiketiloja käyttävät erityisesti erikoisliikkeet ja palve-
luyritykset. Alueella on myös paljon etnisiä yrityksiä, jotka käyttä-
vät kivijalkaliiketiloja. Lisääntyvä toimijoiden määrä saattaa tuoda
myös kasautumisetuja.
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Alueen rakentumisen aikaiset vaikutukset ovat monelta osin hai-
tallisia. Erityisesti rakentamisaikaiset haitat, kuten melu, saavutet-
tavuuden heikentyminen, työmaan aiheuttama pöly ja viihtyisyy-
den vähentyminen. Näitä vaikutuksia tulisi minimoida mahdollisim-
man paljon, jotta vaikutukset alueen yrityksille jäisivät mahdolli-
simman pieniksi. Pienten kivijalkaliiketilojen saavutettavuus tulee
varmistaa kaikkien eri rakentamisvaiheiden aikana.

Jatkosuunnittelussa tulee tehdä yhteistyö muiden alueen hankkei-
den kanssa ja kiinnittää erityistä huomioita alueen työmaa-aikai-
siin vaikutuksiin. Lisäksi tulee varmistaa riittävän liiketilan määrän
toteutuminen rakennuslupaprosessin yhteydessä. Lisäksi huo-
miota tulee kiinnittää huoltoliikenteen toimivuuteen sekä raken-
nusvaiheessa, että rakentamisen jälkeen. Rakentamisaikaiset vai-
kutukset ovat pitkäaikaisia, kestoltaan pisimmillään usean vuoden
mittaisia. Alueen muutokset tapahtuvat vaiheittain.

Rakentamisen vaiheistuksessa voidaan ottaa huomioon alueen
toimijoiden erityistarpeet. Vuorovaikutus alueen toimijoiden
kanssa tulisi aloittaa ennen alueen muutosten käynnistymistä,
jotta saadaan kattava kuva erilaisista tarpeista ja haasteista jo
suunnitteluvaiheessa. Viestintä on suuressa roolissa rakentamis-

Pysyvät vaikutukset ovat suurimmalta osin positiivisia: julkisen ti-
lan laatu paranee, yhteydet ja saavutettavuus paranevat, alueelle
saadaan lisää palveluita käyttäviä asukkaita. Hankkeen vaikutus
Hakaniemen imagoon on todennäköisesti positiivinen.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Alueen rakentuminen on sidoksissa Hakaniemensillan ja Kruunu-
sillat raitiotieyhteyden toteutusaikatauluihin.

Hakaniemensillan uusiminen on tarkoitus aloittaa -20 luvun
alussa ja tavoitteena on, että Kruunusillat raitiotieyhteys avautuu
liikenteelle noin vuonna 2026.

Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteenä.

Korttelikorteissa on määritelty kortteleiden sekä julkisen tilan
suunnittelun ja toteutuksen kannalta keskeisimmät ominaispiir-
teet.



49 (57)

Korttelikortit on laadittu siten, että Hakaniemenranta-kadun mo-
lemmin puolin on omat korttelikortit.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

- uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle
tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

- huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

Näistä kaavan valmistelussa erityisesti painottuu yhdyskuntara-
kenteen eheyden vahvistaminen, jalankulun ja pyöräilyn verkosto-
jen vahvistaminen, alueen sijoittuminen poikkeuksellisen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien palvelualueelle, tulvariskien hallintaan,
melun, tärinän ja huonon ilmanlaadun aiheuttamien ympäristö- ja
terveyshaittojen ehkäisyyn.

Maaperän puhdistamista, meluntorjuntaa ja varautumista taaja-
matulviin sekä laitosten vaikutuksia käsitellään tarkemmin asema-
kaavan muutoksen kuvausta käsittelevissä kohdissa maaperän
rakennettavuus ja pohjarakentaminen, maaperän ja sedimenttien
pilaantuneisuus ja kunnostaminen, yhdyskuntatekninen huolto,
tasaus ja tulvasuojelu sekä ympäristöhäiriöt.
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Jalankulun ja pyöräilyn verkostot on turvattu alueen suunnitel-
missa. Suunnitelmat esitetään kaava-alueelle laaditussa liikenne-
suunnitelmaluonnoksessa, joka on selostuksen liitteenä.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Hakaniementorin läheisyydessä merkitty keskusta-alu-
eeksi C1. Muilta osin alue on merkitty kantakaupunkialueeksi C2,
joka on keskusta-aluetta. Alueen läpi kulkevat raitioyhteys Nihdin
suunnasta keskustaan, Baanaverkko itä-länsisuunnassa sekä
pääkadun maanalainen tai katettuosuus. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on yleiskaavan mukainen.

Ote Yleiskaavasta (2016)

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan suunnittelualueella on ole-
massa olevien maanalaisten tilojen lisäksi merkitty varaus Haka-
niementorin pysäköintilaitokselle, liikennetunnelille, tulvavesitun-
nelille sekä Suvilahden ja Salmisaaren väliselle teknisen huollon
tunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen. Maanalaisen yleiskaavan muutos on käynnissä.
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Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1922 2007,
joissa alue on merkitty pääasiassa katu- ja puistoalueeksi.

Lisäksi alueella on asemakaavoittamatonta aluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Osittain alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n
2 momentin mukainen rakennuskielto 12536 asemakaavan muut-
tamiseksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginhallitus päättä 30.5.2016 varata AB Invest AS:lle Hel-
singin kaupungin 11. kaupunginosassa (Kallio) sijaitsevan liite-

2:n suuruisen alueen hotellin
suunnittelua varten 31.12.2018. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti
kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään kaavavalmistelun yhtey-
dessä mahdollisuudet rakentaa kävelysilta Hakaniemenrannan ja
Siltasaarenrannan välille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen
toteuttamisen Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi rai-
tiotieyhteydeksi. Päätös sisältää Pitkäsilta Hakaniemenranta
Nihti-linjauksen.
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Kruunusillat -pikaraitiotien linjaus.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueet, lukuun ottamatta YH-kortteli-
aluetta, joka on yksityisomistuksessa.

Ote kiinteistökartasta, maanomistus, 2018, Helsingin kaupunki.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitteluperiaatteiden nähtävillä-
olo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä suunnitteluperiaatteiden nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet
olivat nähtävillä 12.9. 13.10.2014 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Liikenneviraston kannanotto kohdistui riittävään sillan alituskor-
keuteen. Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui läheisen RKY
alueen sekä maakunnallisesti arvokkaiden alueiden huomioimi-
seen suunnittelussa ja että jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon kulttuuriympäristöt ja niihin liittyvät arvot siten, että ne on
mahdollista tulevaisuudessakin säilyttää. HSY toteaa lausunnos-
saan, että asemakaavaselostuksen vesihuoltoliitteessä tulee esit-
tää vesihuollon täydennykset ja johtosiirrot kustannusarvioineen.
Rakennusvirasto esittää, että vanhalla sillalla liikennöinti on mah-
dollista sillan rakentamisen ajan. Alueella tulee säilyttää koira-ai-
taus ja toivottavaa on, että alueen vehreä luonne säilyy.

http://www.hel.fi/ksv.Osallistumis-
http://www.hel.fi/ksv.Osallistumis-
http://www.hel.fi/suunnitelmat


54 (57)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että arvokkaita ympäristöjä on pi-
detty suunnittelun lähtökohtina, viheralueet suunnitellaan moni-
puolisina. Jatkosuunnittelussa kunnallisteknisten verkostojen sel-
vitys tehdään asemakaavoituksen yhteydessä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä suunnitteluperiaatteita
koskevia mielipidekirjeitä saapui viisi kappaletta. Lisäksi suullisia
mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat Sörnäisten rantatien muutoksiin, Hanasaa-
ren hiilivaraston poistamiseen sekä sillan alituskorkeuteen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että sillan ma-
daltumisesta johtuvien haitoista on neuvoteltu liikennöitsijöiden
kanssa ja suunnittelussa on pyritty huomioimaan aiheutuvien hait-
tojen minimointi.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineiston ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston
verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Sa-
nomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 10.10. 4.11.2016 seuraavissa pai-
koissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 19.10.2016
Info- ja näyttelytila Laiturilla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Rakennusvirastolla ja kiinteistövirastolla oli tarkennuksia kaava-
määräyksiin, rajauksiin ja kerrosaloihin. Ympäristökeskuksen ja
HSY:n kannanotot kohdistuivat tarkentavien selvitysten kuten
melu- ja ilmanlaatuselvitysten sekä täyttöjen aiheuttaminen selvi-
tysten laatimiseen. Kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian kan-
nanotot kohdistuivat asemakaavan kaavatalouteen, Keskustatun-
neliin varautumiseen ja esitettiin, että esimerkiksi pysäköinnin

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Luonnosaineistoa
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Luonnosaineistoa
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osalta tulisi löytää ratkaisuja, joilla kortteleiden tehokkuutta voitai-
siin vielä kasvattaa. Kaupunginmuseo totesi kannanotossaan, että
suunnittelualueen ja sen ympäristön arvokas luonne tulee olla läh-
tökohta alueen suunnittelulle. Helsingin Satama Oy katsoo, ettei-
vät järjestelyt paranna liikenteen yhteyksiä. Lisäksi varhaiskasva-
tusvirastoa, taidemuseota ja Korkeasaaren eläintarhaa tulee infor-
moida kaavan jatkosuunnittelusta.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen melu-
ja ilmanlaatuselvitystyö käynnistetiin yhteistyössä Ympäristökes-
kuksen kanssa, kaavamääräyksiä tarkennettiin ja pysäköintiä tar-
kasteltiin Hakaniemen alueella kokonaisuutena. Lisäksi suunnitel-
masta laadittiin yritysvaikutustenarviointi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 30 kappaletta.
Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja pu-
helimitse. Kaavaluonnoskäsittelyn jälkeen saapui neljä kirjettä.

Mielipiteet kohdistuivat Hakaniemenrannan täydennysrakentami-
seen ja Merihaka Nihti pikaraitiotiesillan sovittamiseen olemassa
olevaan ympäristöön Merihaan eteläpuolella. Erityisesti hotelli he-
rätti vastustusta peittyvien näkymien takia. Lisäksi toivottiin enem-
män puistoja ja vehreyttä alueelle. Yleisesti muutoksia alueella pi-
dettiin hyvänä, kun alueen yhteydet parantuvat ja kaupunkikuva
eheytyy.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että rantojen
jatkosuunnittelussa pyrittiin lisäämään paikkoja oleskelulle ja
puustoa. Lisäksi jatkosuunnittelussa kiinnitettiin eritystä huomiota
Merihaan eteläreunan detaljisuunnitteluun siten, että nykyiset
huolto- ja kävelyreitit on mahdollista säilyttää myös jatkossa. Ho-
tellin osalta vaikutusten arviointia on tarkistettu ehdotusvaihee-
seen kilpailun ratkettua.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 4.11.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi,
kuitenkin niin, että tutkitaan mahdollisuutta lisätä täydennysraken-
tamisen määrää olennaisesti.
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Suunnitteluperiaatteet 2014.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2017 hyväksyä asema-
kaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen laatimisen pohjaksi ja että jatko-
suunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta mukaan lukien Haka-
niemenranta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu, jossa
osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi arkkitehtuurin, mai-
sema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Alueen suunnitteluperiaatteita esiteltiin Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle 15.10.2014. Asemakaavan luon-
nosaineistoa esiteltiin ELY-keskukselle 21.9.2016.

Hakaniemenrannan ideakilpailu käynnistyi 23.10.2017. Kilpailu-
aika päättyi 26.1.2018. Kilpailun määräajan puitteissa toimitettiin
yhteensä 68 ehdotusta. Kilpailun tulos julkaistiin 10.4.2018. Pal-
kintolautakunta päätti jakaa palkinnot kilpailuohjelman mukaisesti
seuraavasti:

1. pal

K -
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Palkintolautakunnan suositusten mukaisesti alueen suunnittelua
jalta. Lisäksi Haka-

niemenranta-kadun pohjoispuoleisen alueen suunnittelua jatkettiin

Asemakaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta ehdotuksen ra-
jausta on tarkennettu siten, että mukaan on otettu katualueita: Ha-
kaniemenkatu sekä Kirjantyöntekijänkatu kokonaisuudessaan.
Kaava-alueen muutokset on tehty osallistumis- ja arviointisuunni-
telman rajauksen puitteissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen jul-
kisen nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 9.4.2019
Marja Piimies







HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1176-01/16 1 (6)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 1611_1

HEL 2013-002028
26.9.2016

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

HAKANIEMENRANNAN JA SÖRNÄISTENRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN
MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 12.9.2014 päivätyn suunnitelman.
Suunnittelualueeseen on lisätty alueita Hakaniemenrannasta läheltä toria sekä Merihaka-Nihti
siltayhteys.

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja tullaan korvaamaan
uudella sillalla. Vanhan sillan poistumisen myötä vapautuu aluei-
ta, joille on mahdollista rakentaa. Samalla Merihaka voidaan liittää
paremmin osaksi ympäröivää kaupunkia. Kruunusillat-
pikaraitiotieyhteys kulkee Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa
Hakaniemenrannan kautta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Alueen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, koska 1960-luvun alkupuo-
lella rakennettu Hakaniemensilta on elinkaarensa päässä. Uuden Ha-
kaniemen sillan valmistuminen on sidoksissa Kruunusillat-
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pikaraitiotieyhteyden valmistumiseen, uuden sillan tulee korvata vanha
silta vuonna 2024.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hakaniemen sillan ramppialueet, Haka-
niemenranta, Merihaan pysäköintilaitokset, Siltavuorenrannan katualue
sekä vesialuetta Hakaniemen ja Kruununhaan sekä Merihaan ja Nihdin
välillä.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kruunusillat-
pikaraitiotieyhteys Nihdin suunnasta Hakaniemenrannan kautta kohti
keskustaa. Uuden Hakaniemen sillan rakentaminen mahdollistaa ny-
kyisten liikennealueiden pienentämisen ja ranta-alueiden paremman
hyödyntämisen.

Ramppialueilta vapautuville alueille sekä rannoille tutkitaan täydennys-
rakentamista. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu osa kantakau-
punkia siten, että Merihaka kytkeytyy sekä Hakaniemen että Kalasata-
man kaupunkirakenteeseen nykyistä paremmin.

Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia Sörnäisten ranta-
tien muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Suvilahden ja Siltavuoren-
salmen rannat on tarkoitus saada paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
Keskustatunnelille jätetään tilavaraukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täy-
dennysrakentaminen vaativat täyttöjä alueella.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla 19.10.2016 klo 18–20.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluai-
neistoa on esillä 10.10.–4.11.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kallion kirjastossa, Kolmas linja 11
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.11.2016.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Suunnitteluun
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Suunnitteluun
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Kallio-seura
 Kruununhaan asukasyhdistys ry
 Kruununhaka-seura
 Siltasaariseura
 Merihaka-seura
 Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry
 Merihaan Veneseura
 Halkolaiturin Veneilijät ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helsingin taidemuseo
 asuntotuotantotoimisto (Att)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 liikuntavirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat sel-
vitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaiku-
tusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin
asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa suuren osan alueesta. Merihaan pysäköin-
tilaitosten tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille
kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. Kiinteistövirasto valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja. Kaavoissa alue on pääosin
katualuetta. Lisäksi ne sisältävät puistoaluetta sekä Merihaassa pysä-
köintilaitoksia sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin kerrostalovaltais-
ta aluetta ja viheraluetta. Sörnäisten rantatie on merkitty yleiskaavassa
pääkatuna, lisäksi yleiskaavaan on merkitty varaus keskustatunnelille
pääliikenneverkon maanalaisena osuutena. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonai-
suudessaan 8.11.2011) mukaan alueella on tilavaraus keskustatunne-
lille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue
on merkitty kantakaupunki alueeksi.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009-kohdeluetteloon Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja rakennuskieltoja:
 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan

muuttamisen periaatteet 4.11.2014 edellyttäen, että alueen jatko-
suunnittelussa tavoitellaan huomattavasti tiiviimpää rakennetta.

 Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momen-
tin mukainen rakennuskielto yleiskaavan muuttamiseksi.
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 Osalla alueesta on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1
momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Alueella sijaitsee nykyisin Hakaniemen silta ramppialueineen, Merihaan
pysäköintilaitokset, HOAS:in vuokrakerrostalo sekä katualueita Sör-
näisten rantatie, Hakaniemenranta sekä Siltavuorenranta. Lisäksi
suunnittelualueeseen kuuluu vesialuetta Kruununhaan ja Hakaniemen
välillä sekä Merihaan ja Nihdin välillä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi

Liikenne
Juuso Helander, insinööri, p. (09) 310 37134, juuso.helander@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, insinööri, p. (09) 310 37252, mikko.juvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:perttu.pulkka@hel.fi
mailto:juuso.helander@hel.fi
mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:anu.lamminpaa@hel.fi
mailto:juha-pekka.turunen@hel.fi
http://twit-ter.com/ksvhelsinki
http://twit-ter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

http://www.akukon.fi
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2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7 ja
enimmäisäänitaso LAmax (raitiovaunuliikenne). Selvityksen tulokset eli lasketut melutasot esitetään sekä
julkisivuihin kohdistuvina melutasoina että maanpinnalla, mm. pihoilla esiintyvinä melutasovyöhyk-
keinä.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 5 x 5 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja kaava-alueen rajaus sinisellä
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2.3 Liikenne

2.3.1 Katuliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kaava-alueella ja sen lähellä kulkevat kadut sekä kauempana sijaitse-
vat liikennemääriltään suuret kadut. Muita katuja ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole
merkittävää vaikutusta kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla. Poiketen asema-
kaavaluonnosvaiheen selvityksestä [6], tässä selvityksessä ei tarkasteltu keskustatunnelivaihtoehtoa,
koska Hakaniemenrannan alueella liikennemäärien arvioidaan olevan suurempia ilman keskustatunne-
lia. Tässä selvityksessä on siten tarkasteltu vain melun kannalta huonompaa tilannetta.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2040
ilman keskustatunnelia on esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin tilaajalta.

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikenne-
määrissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

Kadun nimi KAVL nyky KAVL 2040 raskas-% päivän nopeus
%-osuus km/h

Hakaniemenranta (länsi) 12 400 16 400 8 90 40
Hakaniemenranta (itä) 3 000 0 10,6 90 30
Hakaniemensilta 36 200 45 700 4 88 404)

Sörnäisten rantatie 1 36 200 45 700 4 90 50
Sörnäisten rantatie 2 55 200 71 100 4 ” 50
Pohjoisranta 35 400 43 400 4 ” 404)

Siltavuorenranta 1 100 2 300 6 ” 305)

Kirjatyöntekijänkatu 5002) 5002) 22) ” 30
Siltasaarenkatu 30 700 25 700 15 ” 40
John Stenberginkatu 1 300 1 3001) 2 ” 30
Hakaniemenkatu 9 600 1 700 22) ” 40
Miina Sillanpään Katu3) - 4 200 22) ” 40
Haapaniemenkatu 3 000 3 0001) 22) ” 30

1)nykyliikenne (ei ennustetta) 2) arvio 3) uusi katu 4) nykyinen nopeus 50 km/h 5) nykyinen nopeus 40 km/h

2.3.2 Raitioliikenne

Laskennassa on otettu huomioon suunnitteilla oleva Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenran-
taan ja Yliskylään sekä varauduttu mahdollisuuteen, jossa Kalasatamasta kulkisi raitiotie Nihdistä Ha-
kaniemenrannan kautta keskustaan.

Käytetyt raitiovaunuliikenteen tiedot on esitetty taulukossa 3. Liikennemäärät, nopeudet ja pituudet ovat
vastaavat kuin Kruunusillat –hankkeen meluselvityksessä [7] ja Nihdin asemakaavan meluselvityk-
sessä [8]. Liikennemäärät perustuvat Kruunusillat –hankkeen raitiotien yleissuunnitelman 2016 suun-
nitelmiin raitiolinjojen liikenteestä ja Kalasataman raitiotien yleissuunnitelmaan.
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitioliikenteen arviomäärät arkivuorokaudelle (vuoroja / suunta; ko-
konaismäärät ovat kaksi kertaa suurempia kuin taulukossa esitetyt luvut).

Linja päivä yö pituus nopeus
(kpl) (kpl) m km/h

Linja 1 (Keskusta - Yliskylä) 118 35 45 40
Linja 2 (Keskusta – Kruunuvuorenranta / Haakoninlahti) 88 20 34 40
Linja 3 (Keskusta - Kalasatama) 93 15 34 40

2.4 Raitioliikenteen melupäästö

2.4.1 Suora rataosuus

Raitiovaunun melupäästö riippuu sekä radan pintarakenteesta että radan perustuksesta. Tässä selvi-
tyksessä raitiovaunun melupäästöt vastaavat Artic-vaunun melupäästöä. Kruunusiltojen meluselvityk-
sestä poiketen maaosuudella käytettiin Akukonin laskemaa päästötasoa [9], siltaosuudella käytettiin
samaa WSP:n laskemaa päästötasoa [10]. Akukonin laskema päästö vastaa suoraa ja sileää rataosaa
ilman jatkoksia, jossa kiskot on upotettu asfalttiin ja niiden välissä on betoniperusta. Tällöin tulokset
vastaavat hieman meluisampaa tilannetta kuin Kruunusiltojen selvityksessä

2.4.2 Risteykset ja vaihteet

Keskiäänitason laskenta

Raiteiden risteyksissä ja vaihteissa syntyy kolinaa. Keskiäänitason LAeq laskentaa varten Artic-raitio-
vaunun melupäästö eli äänitehotaso raideristikoissa laskettiin seuraavalla yhtälöllä:

LWA = LQA + 10 lg N – 10 lg T + K1 [dB]

missä T on päivän/yön kesto sekunteina, N on vaunujen lukumäärä päivällä/yöllä, K1 on impulssikorjaus
(5 dB), LQA on kolinatapahtuman melupäästö eli A-äänienergiataso. Laskennassa käytettiin Artic-vau-
nun vaihdekolinan A-äänienergiatasona LQA 113 dB [11] X-ristikossa ja 111 dB Y-ristikossa. Tämä
päästö esiintyy 14 km/h nopeudella.

Impulssikorjaus K1 = 5 dB on lisätty mallin ristikkojen pistelähteisiin, jota ei siten tarvitse ottaa myöhem-
mässä vaiheessa huomioon.

Enimmäisäänitason laskenta

Vaihdekolinan enimmäisäänitaso LAmax laskettiin käyttäen A-äänienergiatasoa LQA 113 dB [11] X-risti-
kossa ja 111 dB Y-ristikossa, jotka esiintyvät nopeudella 14 km/h. Laskennassa otettiin huomioon mita-
tun Artic-vaunun telien määrä.

X- ja Y-ristikot on esitetty punaisina risteinä liitteiden kartoissa.

Radan viivamelulähde katkaistiin mallissa vaihdekolinan pistemelulähteen molemmin puolin 30 m mat-
kalla, koska vaihdekolinan melu on vaihteen läheisyydessä selvästi voimakkaampaa kuin vakiomelu
sileillä kiskoilla ja toisaalta vaunun nopeus on selvästi pienempi vaihteen kohdalla kuin muualla. Etäi-
syyden 30 m on arvioitu olevan sopiva keskimääräiseksi matkaksi risteys- ja vaihdemelun mittaustu-
losten perusteella [12].
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3 LASKENTATULOKSET

Laskentatulokset on esitetty liitteissä seuraavissa tilanteissa:
o Liite A1 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite A2 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite B Suositus A-äänitasoerotukseksi liikennemelua vastaan

Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen katu- ja raideliikenteen. Suunnitel-
lut uudet asuinrakennukset on esitetty ruskealla värillä, lukuun ottamatta asuinrakennuksia, jotka ovat
avoinna alhaalta tai keskeltä. Ne esitetään rasteroituna. Rakennukset, joiden käyttötarkoitus on muu
kuin asuinrakennus esitetään sinisellä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty harmaalla värillä.

Laskennassa on huomioitu 0,5 m korkeat kaiteet Hakaniemensillalla ja Pohjoisrannassa.

Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

Kuva 2. Näkymä maastomallista

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-
äänitason tavoitearvon erotuksena.

Raideliikenteen tapauksessa uudisrakentamisessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tar-
peelliseksi tarkastella myös enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole an-



161227-2-B  6(8)

nettu ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [8] enimmäisme-
lulle asuintiloissa on esitetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoero-
tukselle vastaavasti kuten keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Las-
ketut enimmäisäänitasot vastaavat AS-painotettuja äänitasoja LASmax.

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan [2] uuden asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on ol-
tava vähintään 30 dB.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Esimerkiksi Hakaniemenrannan ja Hakaniemensillan risteyksen lounaiskulmassa sijaitsevan 7-kerrok-
sisen rakennuksen risteyksen puoleisiin julkisivuihin kohdistuu enintään 69 dB. Tämän perusteella las-
kettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA on oltava vähintään 34 dB (69 – 35 dB) kyseisillä
julkisivuilla.

Hakaniemenrantaan suunniteltujen rakennusten raitiotien puoleisilla julkisivulla yksittäisen raitiovaunun
ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitasot LAmax ovat enintään 79 dB. Tämän perusteella laskettu
kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on LA = 34 dB (79 – 45 dB).

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu kes-
kiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänita-
soerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B. Sinisellä esitetyt luvut edustavat kes-
kiäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat enim-
mäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon erityisesti, mi-
käli ko. julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja. Enimmäisäänitason perusteella laskettua
vähimmäisvaatimusta ei esitetä tapauksessa, jossa keskiäänitason perusteella laskettu vähimmäisvaa-
timus on sitä suurempi tai yhtä suuri. Liitteessä ei esitetä suositusta A-äänitasoerotukseksi, mikäli ne
ovat alle 30 dB [2].

4.2 Piha-alueet ja kattoterassi

Melutason päiväajan ohjearvo/vaatimus oleskelualueilla ulkona on 55 dB ja yöajan 50 dB [1]/[2].

Kaavatyön aikana kortteleiden 11209 ja 10397 piha-alueiden suojaamiseksi on tehty erillisiä meluntor-
juntatarkasteluja. Näiden tarkasteltujen perusteella on sijoitettu meluaidat korttelien pihatasojen reu-
noille. Nämä on esitetty sinisillä viivoilla liitekartoissa. Esitetyllä meluntorjunnalla melutason päiväajan
ohjearvo alittuu valtaosalla piha-alueista ja yöajan ohjearvo alittuu kaikilla piha-alueilla. Jatkosuunnitte-
lussa tulee varmistaa että, oleskelualueiden suunnitteluperiaatteet melun osalta täytetään.

Korttelissa 11207 ja 11205 sekä päiväajan että yöajan ohjearvo (vihreät ja vaalean vihreät alueet) alittuu
asuinrakennusten piha-alueilla ilman erillistä meluntorjuntaa.
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4.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan oleskelualueiden ohjearvoa/vaatimusta (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus LA.

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB (tai lasketut yöaikaiset keskiääni-
tasot ylittävät 60 dB), ei suositella suunniteltavan parvekkeita, mutta tarkemmassa jatkosuunnittelussa
myös tällaisille parvekkeille voi olla mahdollista löytää meluntorjunnan näkökulmasta toteuttamiskelpoi-
nen ratkaisu.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 63…65 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus LA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm
paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…62 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus LA on enintään 7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parveke-
lasitus (yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.

Mira Pykälistö Benoît Gouatarbès
Medianomi AMK Vanhempi konsultti, DI, FISE AA
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ASIANTUNTIJA-ARVIO HAKANIEMENRANNAN KAAVA-ALUEEN ILMANLAADUSTA

Asiantuntija-arvio koskee Hakaniemenrannan kaava-alueen ilmanlaatua. Alueen kaavaratkaisu
mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista
rantaa sekä kolme uutta asuinkerrostalojen korttelia. Asiantuntija-arvio perustuu Hakaniemenrannan
ja Sörnäisten rantatien alueelle aiemmin tehtyihin liikenteen päästöjen leviämismallilaskelmiin (Lauk-
kanen, ym. 2017 a & b). Leviämismallinnusten pohjana olleen kaava-alueen rajaus on muuttunut
siten, että Sörnäisten rantatien itäpuolelle sijoittuvat alueet ovat jääneet pois kaava-alueesta. Sör-
näisten rantatien itäpuolen maankäyttö säilyy ennallaan, noin kolmekerroksisena pysäköintilaitok-
sena, millä on vaikutusta arvioituun ilmanlaatuun. Asiantuntija-arviossa tarkastellaan liikenteen ty-
penoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen aiheuttamia pitoisuuksia erityisesti Sörnäisten rantatien etelä-
osassa, jossa katukuilumainen osuus on muuttunut edellisestä ilmanlaatuselvityksestä.

Lisäksi tarkastellaan sanallisesti VTT:n vuonna 2018 laatiman ajoneuvojen suoritejakaumaennus-
teen sekä HSL:n kalustoskenaarion vaikutusta liikenteen aiheuttamiin päästöihin tulevaisuudessa ja
arvioidaan, kuinka Helsingin kaupungin pitoisuustilanne on HSY:n ilmanlaatumittausten valossa ke-
hittymässä.

Ilmanlaatu Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien alueella

Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien alueen liikenteen päästöjen leviämismalliselvitys on
tehty vuonna 2017 (Laukkanen, ym. 2017 a & b). Ilmanlaatuselvityksissä tarkasteltiin typpidioksidin
(NO2) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia erityisesti Sörnäisten rantatien katukuilumaisissa raken-
teissa vuoden 2017 suunnitelmien mukaisesti (kuva 1). Tuolloin mallilaskelmilla tarkasteltiin liiken-
teen päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia kahdessa noin vuoden 2040 liikennemääriä ennustavassa ti-
lanteessa. Laskentavaihtoehdossa VE1 oletettiin, että Sörnäisten rantatien pohjoisosaan suunniteltu
Sörnäisten tunneli on rakennettu ja otettu käyttöön. Laskentavaihtoehdossa VE2 oletettiin, että Sör-
näisten tunnelin lisäksi myös Keskustatunneli on rakennettu. Molemmissa tarkasteluissa oletettiin
ajoneuvokannan ja sen pakokaasuperäisten päästöjen olevan nykytilanteen tasolla. Tämän tyyppi-
sen tarkastelun tavoitteena on selvittää, kuinka korkeiksi tulevaisuuden pitoisuudet voivat enimmil-
lään kohota. Pitoisuuksia tarkasteltiin sekä alueellisesti avoimen väylän leviämismallilla CAR-FMI
sekä valituissa katukuilumaisissa tarkastelupisteissä Sörnäisten rantatiellä OSPM-katukuilumallilla.
Katukuilumallinnuksen tarkastelupisteet valittiin niistä kohdin, joilla liikennemäärät nyt ja tulevaisuu-
dessa ovat suurimmat ja joihin muodostuisi uuden maankäytön myötä katukuilumaisia osuuksia.
Valituissa tarkastelupisteissä ilmanlaatuvaikutusten voitiin perustellusti olettaa olevan suurimmil-
laan.

Poiketen leviämismalliselvityksistä, tässä asiantuntija-arviossa ei tarkastella keskustatunnelivaihto-
ehtoa. Kyseisessä vaihtoehdossa Sörnäisten rantatien liikenteestä osa ohjautuisi Keskustatunneliin,
jolloin Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenrannan alueen liikennemäärä olisi pienempi kuin skenaa-
riossa VE1 ilman Keskustatunnelia. Hakaniemenrannan kaava-alueella liikennemäärien ja siten il-
manlaatuvaikutusten arvioidaan olevan suurempia ilman keskustatunnelia -vaihtoehdossa, joten
tässä asiantuntijalausunnossa on siten tarkasteltu vain ilmanlaadun kannalta huonompaa tilannetta.

Sörnäisten rantatien varren ilmanlaadun tarkastelupiste sijaitsi vuoden 2017 selvityksessä katukui-
lussa, jonka leveys on 43 m ja rakennusten korkeudet vaihtelevat kadun molemmin puolin ollen ma-
talimmillaan kolmen kerroksen korkuisia ja korkeimmillaan 12 kerroksen korkuisia. Tarkastelupisteen
kohdalla rakennusten korkeudet olivat kadun molemmin puolin 8-kerroksisia. Tämän hetken suun-
nitelman mukaan kuitenkin Sörnäisten rantatien itäpuolelle sijoittuva 3-kerroksinen pysäköintitalo
pysyisi ennallaan (kuva 1, punaisella rajattu alue). Katukuilun tuulettuvuuden voidaan olettaa olevan
aiempaa suunnitelmaan verrattuna parempi, kun itäpuolen rakennuskorkeudet ovat matalampia.
Näin ollen myös pitoisuuksien voidaan olettaa olevan laskennallisia pitoisuuksia matalampia. Le-
viämismallilaskelmissa skenaariossa VE1 käytetyt liikennemäärät ja päästöt on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 1. Hakaniemenrannan kaava-alue. Sörnäisten rantatien idänpuoleinen ja Hakaniemenranta-nimisen
kadun pohjoispuolinen alue (rajattu punaisella) ei kuulu kaava-alueeseen ja sen maankäyttö py-
syy nykyisellään. Kuvaan on merkitty oranssilla vuoden 2017 selvityksen mukainen katukuilumal-
lin ilmanlaadun tarkastelukohta. Hakaniemen hotellin kaava-alue on rajattu sinisellä.
(Havainnekuva: Helsingin kaupunki; Maka).

Kuva 2. EURO 4 -päästötason typenoksidipäästöt (vasemmalla) ja hiukkaspäästöt (oikealla) (kg/v/m)
sekä vuoden 2040 arkivuorokausiliikennemäärät (KAVL, ajoneuvoa vuorokaudessa) Sörnäis-
ten rantatien eteläosien lähialueella laskentaskenaariossa VE1.
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Vuonna 2017 tehdyn katukuilumallinnuksen mukaan liikenteen aiheuttamien päästöjen vaikutuk-
sesta pitoisuudet alimmalla tarkastelukorkeudella 2 m ylittäisivät typpidioksidille asetetun vuosiraja-
arvon (40 µg/m3) laskentavaihtoehdolla VE1 (kuva 3). Kaava-alueen muuttumisen myötä pitoisuuk-
sien voidaan olettaa olevan arvioituja alhaisempia, eikä typpidioksidin vuosiraja-arvon siten arvioida
ylittyvän uudessa tilanteessa. Vuoden 2017 selvitysten mukaan muualla kaava-alueella typpidioksi-
din raja-arvo alittuisi.

Vuoden 2017 laskelmien mukaan typpidioksidin vuorokausiohjearvo (70 ylittyi laajalti tarkas-
telualueella (kuva 3). Sen arvioitiin ylittyvän katujen varsilla alueilla, joille ollaan osoittamassa uudis-
rakentamista. Typpidioksidin vuorokausiohjearvo voi ylittyä Helsingissä vilkkaissa liikenneympäris-
töissä ja keskustan alueella.

Kuva 3. Typpidioksidin (NO2) vuosiraja- (vasemmalla) ja  vuo-
rokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet (oikealla) tarkasteluvaihtoehdossa VE1 Hakanie-
menrannassa hengityskorkeudella (värillinen aluejakauma) ja katukuilumallinnuksen tarkaste-
lupisteessä eri korkeuksilla tienpinnasta (lukuarvot harmaalla pohjalla).

Pienhiukkasten vuosiraja-arvo alittui koko Hakaniemenrannan kaava-alueella, mutta WHO:n suosi-
tuksenomainen ohjearvo vuosikeskiarvolle (10 katukuilumallinnuksen perusteella alim-
pien tarkastelukorkeuksien kohdalla (kuva 4). WHO:n suosituksenomainen ohjearvo vuorokausikes-
kiarvolle (25  ylittyi katukuilumallinnuksen mukaan Sörnäisten rantatien tarkastelupisteessä
kaikilla tarkastelukorkeuksilla. Ilmanlaatutilanne muualla kaava-alueella on laskelmien mukaan pa-
rempi eivätkä ohjearvot todennäköisesti ylity.
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Kuva 4. Pienhiukkasten (PM2,5) vuosiraja-arvoon (vasemmalla) ja WHO:n vuorokausiohjearvoon (oike-
alla)
hengityskorkeudella (värillinen aluejakauma) ja katukuilumallinnuksen tarkastelupisteessä eri
korkeuksilla tienpinnasta (lukuarvot harmaalla pohjalla).

Helsingin kaupungin taustapitoisuus ja ilmanlaadun kehitys

Ilmanlaatuselvityksissä (Laukkanen, ym. 2017 a & b) käytettiin vuosien 2013 2015 meteorologista
aineistoa ja samoina vuosina Kallion kaupunkitausta-asemalla mitattuja pitoisuuksia. HSY on mitan-
nut Kalliossa ilmanlaatua koko 2000-luvun ajan. Kuvassa 5 on esitetty mitattujen typpidioksidin (NO2)
ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksien kehitys tänä aikana. Pitoisuudet ovat laskeneet erityisesti
vuoden 2014 jälkeen. Typpidioksidin ja pienhiukkasten kaupunkitaustapitoisuuden ennakoidaan yhä
laskevan tulevaisuudessa liikenteen suorien pakokaasupäästöjen vähentyessä. Matalampi tausta-
pitoisuustaso pienentää myös mallilaskelmin saatuja pitoisuuksia. Alailmakehän otsonipitoisuus on
pysynyt suunnilleen samana koko 2000-luvun (HSY, 2018).

Kuva 5. Typpidioksidin ja pienhiukkasten taustapitoisuuden kehitys Kallion kaupunkitausta-asemalla
2000-luvulla (HSY, 2018).
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Liikenteen ilmanlaatuvaikutusten kehitys Suomessa ja Helsingissä

Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien liikenteen päästöjä tarkasteltiin vuotta 2040 edustavassa
tilanteessa (Laukkanen, ym. 2017 a & b). Autokannan oletettiin olevan kokonaisuudessaan EURO
4 -päästötasoa, joka yliarvioi päästötasoa vuodelle 2040. Tämän tyyppisellä tarkastelulla arvioidaan,
kuinka korkeaksi pitoisuudet voivat enimmillään kohota ja on ns. konservatiivinen arvio ajoneuvo-
kannan kehityksestä. Autokannan kehitystä on kuitenkin mahdollista arvioida VTT:n vuonna 2018
julkaiseman ajoneuvokannan ja ajosuorite-osuuksien kehitysennusteen perusteella. Ennusteet on
laadittu vuosille 2020–2030 ja ne perustuvat nyt jo päätettyihin toimiin, mutta tulevaisuuden ennus-
tamiseen liittyy silti paljon epävarmuutta.

Kuva 6. ALIISA-autokantamallin kaikkien ajoneuvojen EURO-päästöluokittaiset suoritejakaumat
Suomessa vuosina 2016–2030 (VTT, 2018).

Yhdistämällä VTT:n EURO-päästöluokkaiset suoriteosuudet Euroopan ympäristöviraston julkaise-
miin nopeusriippuvaisiin, ajoneuvotyypeittäin ja EURO-luokittain luokiteltuihin päästökertoimiin
(EEA, 2017) saadaan Suomen ajoneuvokantaa edustavat kertoimet (kuvat 7). Kuvista nähdään, että
ajoneuvokannan uudistumisen oletetaan pienentävän merkittävästi tieliikenteen suoria pakokaasu-
päästöjä jo vuodesta 2020 eteenpäin verrattuna vuoteen 2016.

Kuva 7. Mallilaskelmissa käytettävät ajoneuvojen keskimääräiset nopeusriippuvat typen oksidien (vasem-
malla) ja pienhiukkasten (oikealla) päästökertoimet. Kertoimien pohjana ovat EEA:n päästöker-
toimet (EEA, 2017) painotettuna suoritteiden EURO-päästöluokkajakaumilla ja koko Suomen
keskimääräisillä ajosuoriteosuuksilla vuosina 2016–2030 (VTT, 2018).
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Vuoden 2017 laskelmissa oletettiin myös linja-autojen päästöjen olevan muun autokannan kanssa
yhteneväisesti nykyhetken mukaisia myös tulevaisuudessa. Helsingin seudun liikenteellä (HSL) on
tavoitteena kehittää kalustoa vähäpäästöisempään suuntaan (kuva 8). HSL:n bussien kehitys on
muun Suomen keskimääräistä bussien uusiutumista nopeampaa. Hakaniemenrannan ilmanlaatuun
vaikuttava Hämeentie muutetaan joukkoliikennekaduksi, jonka linja-autoliikenteestä pääosa on
HSL:n busseja.

Kuva 8. Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussien kalustokehitys vuosina 2010–2030 (HSL, 2018).

Vaikka ajoneuvokannan ja suorien pakokaasupäästöjen ennustamiseen pitkälle tulevaisuuteen liit-
tyy paljon epävarmuuksia, on kuitenkin perusteltua olettaa, että ajoneuvokannan uusiutumisen
myötä päästöt pienenevät nykytilanteeseen verrattuna. Näin ollen voidaan olettaa, että suorien
moottoripäästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ja pienhiukkaspitoisuudet ovat vuoden 2017
tehtyjä laskelmia pienempiä. Toisaalta on otettava huomioon, että päästötason aleneminen ei tar-
koita varsinkaan katukuilumaisissa olosuhteissa pitoisuuksien alenemista samassa suhteessa,
vaikka pitoisuuksien katukuiluissakin voidaan arvioida laskevan.
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Johtopäätökset

Ilmanlaatuasetus (Vna 79/2017) määrittää suurimmat sallitut pitoisuudet eri epäpuhtauksille ulkoil-
massa. Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään ennakolta terveydelle ja ympäristölle
haitallisia vaikutuksia. Ulkoilman typpidioksidin ja hiukkasten pitoisuudet eivät saa ylittää raja-arvoja
alueilla, joilla ihmiset saattavat altistua ilmansaasteille. Valtioneuvoston päätöksessä
(Vnp 480/1996) määritetyt ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä so-
velletaan mm. alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympäris-
tölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ilman epäpuhtauksien
aiheuttamia terveysvaikutuksia.

Vuoden 2017 laskelmien mukaan Sörnäisten rantatien eteläosan katukuilumaisella osuudella typpi-
dioksidipitoisuudet ylittäisivät raja-arvotason ja pienhiukkaspitoisuudet WHO:n vuosiohjearvon alim-
milla tarkastelukorkeuksilla. Leviämismallilaskelmissa oletettiin, että katukuilun itäreunalle tullaan ra-
kentamaan 8-kerroksinen uudisrakennus, mutta sittemmin suunnitelmat ovat muuttuneet ja nykyinen
3-kerroksinen pysäköintitalo tulee jäämään paikalleen. Kaava-alueen rajauksessa tapahtuneen
muutoksen johdosta ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat todennäköisesti mallilaskelmia pienem-
mät, sillä kadun tuulettuvuuden voidaan olettaa olevan laskennan tilannetta parempi, eikä typpidiok-
sidin vuosiraja-arvon siten todennäköisesti arvioida ylittyvän uudessa tilanteessa.

Muualla Hakaniemenrannan kaava-alueella typpidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuudet alittavat
niille asetetut raja-arvot. Typpidioksidin vuorokausiohjearvon arvioitiin laskelmien mukaan ylittyvän
katujen varsilla alueilla, joille ollaan osoittamassa uudisrakentamista.

Alueen liikennemäärät kasvavat todennäköisesti vähitellen ja ajoneuvokanta uusiutuu vähitellen. Tu-
levaisuuden autoliikenteen päästöjen ennustamiseen sisältyy useita epävarmuustekijöitä. Todennä-
köistä on, että pakokaasupäästöt ja niiden aiheuttamat vaikutukset ilmanlaatuun pienenevät tulevai-
suudessa, kun ajoneuvojen moottoritekniikka kehittyy ja päästörajoitukset tiukkenevat. Myös mitatut
ulkoilman taustapitoisuudet tulevat todennäköisesti pienenemään ja ovat jo pienentyneet muutamia
µg/m3 leviämismallilaskelmissa käytetyistä taustapitoisuuksista. Näistä syistä ilman epäpuhtauksien
pitoisuudet tulevat olemaan pienempiä kuin edellä esitetyissä ilmanlaatuselvityksissä. Ohjearvojen
ylittyminen on tulevaisuudessakin mahdollista, mutta todennäköisesti alueet, joilla ohjearvot ylittyvät
tulevat olemaan nykyistä pienempiä.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mallintamalla vain pienhiukkaspitoisuuksia (PM2,5). On mahdol-
lista, että pienhiukkasia kooltaan suurempien hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet voivat
epäedullisissa meteorologisissa olosuhteissa ylittää niiden vuorokausipitoisuudelle asetetun ohjear-
von tai raja-arvotason tarkastellulla tutkimusalueella kuten muuallakin Helsingissä vilkasliikentei-
sissä ympäristöissä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat etenkin katupölykaudella vilk-
kaasti liikennöityjen väylien läheisyydessä. Moottoritekniikan kehitys vähentää autojen suoria pako-
kaasupäästöjä, mutta katupölypäästöihin kehitys ei vaikuta. Katupölypäästöjen kehitystä tulevaisuu-
dessa on vaikea arvioida.
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